TOČKA 19.

ODLUKA
Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima
Općine Jelenje

IZVJESTITELJ: pročelnica JUO-a

PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju članka 18. Statuta Općine Jelenje («Službene novine Primorsko-goranske županije»
broj 33/09, 13/13, 6/16, 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ br. 5/18, 11/18 ), Općinsko
vijeće Općine Jelenje na 19. sjednici održanoj dana 19. studenoga 2019. godine donosi

IZMJENA I DOPUNA
ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE JELENJE
Članak 1.
U članku 1. stavku 1. točkama 1. 2. 3. 5. 7. 8. 9. 10. 11, 12. i 13. riječ „nagrada“ zamjenjuje se
riječju „javno priznanje“.
Članak 2.
U članku 1. stavku 1. brišu se točke:
11. Javno priznanje najuspješnijem sportašu Općine Jelenje
12. Nagrada najboljoj športašici Općine Jelenje
13. Nagrada najboljoj športskoj ekipi Općine Jelenje
Članak 3.
U članku 1. stavku 1. dodaje se točka 11., 12. i 13. a koje glase:
11. Javno priznanje najuspješnijem sportašu/sportašici Općine Jelenje
12. Javno priznanje najuspješnijoj ekipi (muška/ženska)
13. Nagrada najuspješnijem sportskom djelatniku.
Članak 3.
U članku 2. u stavku 1. riječi „gore navedene nagrade“ mijenja se riječima „javna priznanja iz
članka 1. točki 1. do 10.“.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:“ Prijedloge za javna priznanja iz članka 1. točki 11.
do 13. mogu dati udruge, zajednica sportova te sportski savezi.“
Članak 4.
U članku 3. st. 2. i 3. riječ „nagrade“ mijenja se riječju „javna priznanja“.
Članak 5.
U članku 4. st. 3. i 4. riječ „nagrade“ mijenja se riječju „javna priznanja“.
Članak 6.
U članku 5. st. 2. i 3. riječ „nagrade“ mijenja se riječju „javna priznanja“.
Članak 7.
U članku 6. st. 2. i 3. riječ „nagrada“ mijenja se riječju „javno priznanje“.

Članak 8.
U članku 7. st. 1. riječi „Općinski odbor za prosvjetu i kulturu“ mijenja se riječima „Odbor za
kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje“.
U stavku 1. 2. i 6. riječ „nagradu“ mijenja se riječju „javno priznanje“.
Članak 9.
U članku 8. st. 1. riječi „Općinski odbor za prosvjetu i kulturu“ mijenja se riječima „Odbor za
kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje“.
U stavku 1. 2. i 3. riječ „nagradu“ mijenja se riječju „javno priznanje“.
Članak 10.
U članak 9. broj 13. mijenja brojem 14.
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
„ Postupak i uvjeti za prijavu na natječaj za dodjelu javnog priznanja iz članka 1. st. 1. točke
11., 12. i 13. utvrdit će se Pravilnikom o uvjetima i postupak dodjele javnog priznanja i nagrada
sportašima i sportašicama Općine Jelenje.
Članak 11.
Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:
„Javna priznanja za dobitnike iz članka 1. st.1. točke 11., 12. i 13. su plaketa i novčana nagrada.
Visinu novčane nagrade utvrđuje Općinsko vijeće za svaku proračunsku godinu.
Članak 12.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Javna priznanja iz članka 1. točke od 1. do 8. uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
povodom Dana Općine – Mihoje.
Javna priznanja iz članka 1. točke od 9. i 10. uručuju se na manifestaciji Mlikarica.
Javna priznanja iz članka 1. točke od 11. do 13. uručuju se u prosincu.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Jelenje“, a stupa na snagu osmog
dana objave.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
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Luka Zaharija, prof.

PRAVNA OSNOVA;
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01.,
129/05., 109/07., 125/08. i 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), i članak 18. Statuta Općine Jelenje
(Službene novine PGŽ broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ br.
3/17, 5/18 i 11/18).

PREDLAGATELJ:
Sukladno odredbi članka 33. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09, 13/13,
6/16 i 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ broj 5/18, 11/18) predlagatelj odluke je
općinski načelnik.
OBRALOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE
Odluka o javnim priznanjima Općine Jelenje donesena je 2011. godine (Službene novine PGŽ
br. 15/11). Prve izmjene i dopune donesene su 2018. (Službene novine Općine Jelenje br.
11/18.)
Pregledom sadržaja Odluke utvrđena je potreba nomotehničke dorade radi preglednosti i
urediti je sadržajno i jezično.
Budući da je dosadašnjom Odlukom predviđena dodjela javnih priznanja sportašicama i
sportašima, te ekipama s prebivalištem na području bez jasno definiranih kriterija pristupilo
se prijedlogu II. Izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje s izmjenama
članka 1. točki 11., 12. i 13.
Također je tekst odluke usklađen sa sadržajem i izvršene su nomotehničke ispravke.

