Stranica 2650 — broj 31

SLUŽBENE NOVINE

Srijeda, 12. prosinca 2001.

OPĆINE

Općina Baška
Predsjednik Općinskog vijeća usmjerava i nadzire rad Je
dinstvenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom
djelokrugu.

44.
Temeljem stavka 2. članka 53. Zakona p lokalnoj i pod
ručnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01 i 60/01), te članka 33. Statuta Općine Baška (»Službe
ne novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Op
ćinsko vijeće Općine Baška je, na sjednici održanoj 30. stu
denoga 2001. godine, donijelo
ODLUKU
o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Baška
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje ustroj i djelokrug rada Jedin
stvenog upravnog odjela Općine Baška.
*
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samouprav
nog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave^
sukladno zakonima i drugim propisima i to posebno:
- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehnič
ke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi,
osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga gra
đana,
•••
-' poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva,
- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša,
- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine, te poslove poticanja poduzetničkih aktiv
nosti,
> - poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja
Općine,
- poslove opće uprave,
V
- poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih
odbora.
,»

Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje na
crte propisa i drugih općih akata, analizira, izvješćuje i daje
radne materijale za Općinsko vijeće i predsjednika Općinsjkog vijeća, te radna tijela Općinskog vijeća i mjesne odo
bre.
Jedinstveni upravni odjel nadzire izvršavanje općih i po
jedinačnih akata Općinskog vijeća, te predlaže mjere i rad
nje za provedbu" istih, za poboljšanje stanja u pojedinim ob
lastima samoupravnog djelokruga, te obavlja i druge poslo
ve koji su mu, slijedom zakonskih propisa, stavljeni u djelo
krug rada.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel je dužan svojim radom omogu
ćiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u
skladu sa Statutom Općine Baška i Zakonom.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan U okviru svoga
djelokruga i za svoj zakoniti i pravovremeni rad u obavlja
nju poslova je odgovaran Općinskom vijeću Općine Baška i
njegovom predsjedniku.
.

Članak 5.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška ru
kovodi pročelnik.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela bira i imenuje
Općinsko vijeće na neodređeno vrijeme, temeljem provede
nog javnog natječaja.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela mora ispunjavati
sljedeće uvjete:
- VS ili VŠS pravnog, upravnog ili ekonomskog smjera,
- 3 godine radnog iskustva,
- položen državni stručni ispit.
Članak 6.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, uz suglasnost
Općinskog vijeća, donosi Pravilnik o unutarnjem ustroju Je
dinstvenog upravnog odjela, kojim se uređuje unutarnji us
troj,, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odje
lom.
'
Članak 7.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela se osigura
vaju u Proračunu Općine Baška.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka
o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Baška
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj II
94).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01/18
Ur. broj: 2142-03-01-3
Baška, 30. studenoga 2001.

\
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Predsjednik
Marijan Dekanić, v. r.

45.
Temeljem članaka 18. i 19. Zakona o političkim stran
kama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98, i 36/
01) i članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene no
vine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko
vijeće Općine Baška je na sjednici održanoj 30. studenoga
2001. donijelo

Srijeda, 12. prosinca 2001.

SLUŽBENE NOVINE

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka
Članak 1.
Ovom Odlukom ureduju se način, uvjeti i postupak fi
nanciranja registriranih političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Baška.
Političkim strankama smatraju se udruge definirane član
kom 2. Zakona o političkim strankama.
Članak 2.
Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u Pro
računu Općine Baška i iznose 18.315,00 kuna godišnje.
Članak 3.
Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se političkim
strankama srazmjerno broju vijećnika kojim su iste zastup
ljene U Općinskom vijeću Općine Baška.
Za svakog člana podzastupljenog spola pripadnika poli
tičke stranke u Općinskom vijeću Općine Baška političkoj
stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % utvrđe
nog iznosa po svakom članu Općinskog vijeća Općine Ba
ška.
Članak 4.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuju se strankama
tromjesečno ovisno o prilivu sredstva u Proračun Općine
Baška.
Raspored pripadajućih sredstava političkim strankama
utvrđuje Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Ba
ška, temeljem pismenih izjava političkih stranaka o broju,
te imenima i prezimenima svojih članova u Općinskom vije
ću Općine Baška i to najkasnije do 31. siječnja.
Sredstva raspoređena prema stavku 2. ovog članka, a na
način iz stavka 1. ovog članka, na žiroračune političkih stra
naka doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.
Članak 5.
Moguća promjena članstva vijećnika Općinskog vijeća
Općine Baška u političkoj stranci ili prestanak djelovanja
političke stranke, utječe na raspored sredstava utvrđen
ovom Odlukom.
U skladu s promjenama Mandatna komisija izrađuje novi
raspored pripadajućih sredstava političkim strankama.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka
o financiranju političkih stranaka (»Službene novine« Pri
morsko-goranske županije broj 04/95).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a
primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.
Klasa: 021-05/01-01/18
Ur. broj: 2142-03-01-5
Baška, 30. studenoga 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA
Predsjednik
Marijan Dekanić, v. r.

Stranica 2651 — broj 31

46.
Temeljem članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 7. Odluke o poslovnim prostorima Općine Baška
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/
94 i 26/97), članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene no
vine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko
vijeće Općine Baška je na sjednici održanoj 30. studenoga
2001. godine donijelo
ODLUKU
o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Općine Baška
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način utvrđivanja iznosa za
kupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Baška.
Članak 2.
Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema sljede
ćim kriterijima:
- četvorni metar korisne površine poslovnog prostora,
- zona u kojoj se poslovni prostor nalazi,
- djelatnost koja se u poslovnom prostoru obavlja.
Članak 3.
Na području Općine Baška, u smislu alineje 2. prethod
nog članka, utvrđuju se zone i pripadajući koeficijenti zona
(kz) kako slijedi:
1. zona naselje Baška kz = 3
2. zona naselja Batomalj, Jurandvor, Draga Bašćanska
kz = 1,5.
Članak 4.
U smislu alineje 3. članka 2. ove Odluke određuju se koe
ficijenti za područja djelatnosti (kd), koje se u poslovnim
prostorima obavljaju, kako slijedi:
1. ugostiteljstvo, turizam, bankarstvo kd = 1,5
2. ostalo kd = 1.
Članak 5.
Zakupnina po metru četvornom poslovnog prostora
određuje se u iznosu od 10,00 kuna.
Članak 6.
Mjesečni iznos zakupnine za zakup poslovnog prostora
dobiva se umnoškom:
kz x kd x 10,00 kn/m2 korisne površine poslovnog prosto
ra.
Zakupnina iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se kao
početni iznos zakupnine kod raspisivanja natječaja, a
shodno će se primijeniti i na važeće ugovore o zakupu po
slovnog prostora.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a
primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.
Klasa: 021-05/01-01/18
Ur. broj: 2142-03-01-6
Baška, 30. studenoga 2001.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 2652 — broj 31

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA
Predsjednik
Marijan Dekanić, v. r.

47.
Temeljem članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), čla
naka 26. i 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Pri
morsko-goranske županije broj 21/01) i članka 16. Poslov
nika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene no
vine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko
vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. studenoga
2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o naknadama za rad u Općinskom vijeću
i radnim tijelima Općinskog vijeća
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način stjecanja prava
na naknadu vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vi
jeća Općine Baška.
Članak 2.
Vijećnicima Općinskog vijeća određuje se naknada, koja
se sastoji od dva dijela:
- stalna naknada u iznosu od 600,00 kn neto mjesečno,
- naknada za nazočenje sjednici u iznosu od 300,00 kn
neto po sjednici Općinskog vijeća.
Stalna naknada isplaćuje se tromjesečno unatrag, od
nosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, za pro
teklo tromjesečje.
Pravo na stalnu naknadu ostvaruje vijećnik koji je nazočio najmanje 80% održanih sjednica Općinskog vijeća i
sjednica radnih tijela Općinskog vijeća čiji je član, u tromje
sečju za koje se naknada isplaćuje.

Srijeda, 12. prosinca 2001.

Članak 3.
Pravo na naknadu iz članka 2. ne ostvaruje predsjednik
Općinskog vijeća Općine Baška, koji profesionalno obnaša
dužnost načelnika Općine Baška.
Članak 4.
Članovima radnih tijela Općinskog vijeća koji nisu čla
novi Općinskog vijeća, kada nazoče sjednici radnog tijela,
određuje se naknada u iznosu od 150,00 kn neto po sjednici.
Članovi radnih tijela Općinskog vijeća koji su ujedno i
članovi Općinskog vijeća, nemaju pravo na naknadu iz
stavka 1. ovog članka.
Članak 5.
Sredstva za isplatu naknada prema Odluci osigurat će se
iz Proračuna Općine Baška.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka
o naknadama za rad u Općinskom vijeću, Općinskom po
glavarstvu, radnim tijelima Općinskog vijeća i Vijećima
mjesnih odbora Općine Baška (»Službene novine« Primor
sko-goranske županije broj 4/98), te Odluka o izmjeni i do
puni Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću, Op
ćinskom poglavarstvu, radnim tijelima Općinskog vijeća i
Vijećima mjesnih odbora Općine Baška (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije broj 4/01).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske Županije, a primjenjuje se
od 1. siječnja 2002. godine.
Klasa: 021-05/01-01/18
Ur. broj: 2142-03-01-7
Baška, 30. studenoga 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA
Predsjednik
Marijan Dekanić, v. r.

