TOČKA 3.

DONOŠENJE STATUTARNE ODLUKE
o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Jelenje

IZVJESTITELJ: pročelnica JUO-a

PRIJEDLOG ODLUKE
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i 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 20. sjednici održanoj dana 18.
veljače 2020. donosi

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Jelenje
Članak 1.
Članak 39. mijenja se i glasi:
“Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđenih zakonom i ovim
Statutom, kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni
odjel Općine Jelenje.
U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravno tijelo Općine Jelenje ima ovlasti i
obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.«
Članak 39.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđenih zakonom i ovim
Statutom, kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni
odjel Općine Jelenje.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
Članak 2.
Članak 40. mijenja se i glasi:
„Upravno tijelo Općine Jelenje u izvršavaju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne
akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
(upravne stvari).
Upravno tijelo Općine Jelenje povjerene poslove državne uprave u upravnim stvarima rješava
u prvom stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka koje donosi upravno tijelo Općine Jelenje
u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne
uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom
postupku.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je
odlukom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u
poslovima iz samoupravnog djelokruga jedinice.“
Članak 40.
Upravna tijela u izvršavaju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).
Iznimno od stavka 1. Ovog članka u izvršavanju općih akata općinskog vijeća pojedinačne akte
donose i pravne osobe kojemu su odlukom općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene
javne ovlasti.
Protiv pojedinačnih akata iz stavaka 1. I 2. Ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom
ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuj se odredbe Zakona o općem upravnom postupku
Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama
Zakon o upravnim sporovima.
Napomena: izmjena i dopuna članka 40. stupilo je na dana 30.3.2013. („Službene novine
PGŽ“ br. 13/13)
Članak 3.
U Članku 59. stavku 3. riječi „nadležnom upravnom tijelu županije“ mijenjaju se i glasi; “
nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino
upravno područje.“
Članak 59.
Upravna tijela Općine Jelenje u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela donose
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela kad je to
određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba donose tijela državne uprave.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donose općinska upravna tijela, može
se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.
Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne
jedinice.
U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz
stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.
Članak 4.
U članku 59. a u stavku 3. riječi „obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorskogoranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda)“ mijenjaju se s riječima: “obavijestit
će nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu upravno područje i zakoni na koje se
akt odnosi.“
U stavku 3. briše se rečenica “Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana
zaprimanja odluke.“
Stavak 4. briše se.

Članak 59.a
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Jelenje ima pravo obustaviti
od primjene opći akt Općinski vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi
propis.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Načelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg
akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Općinskog vijeća da u
roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.
Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Načelnik je dužan bez odgode
o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u
daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta. Predstojnik
ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke.
Načelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost. Kada predstojnik ureda ocijeni
da je odluka Načelnika o obustavi općeg akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke
o obustavi od primjene općeg akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Općinskog vijeća,
Načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku Načelnika o obustavi
općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.
Napomena: izmjena i dopuna članka 59.a stupila na dana 30.3.2013 („Službene novine PGŽ“
br. 13/13)
Članak 5.
U članku 61. a. briše se riječ “središnja“.
Članak 61. a
“Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose
Općinsko vijeće i općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako
u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Napomena: Izmjene i dopune Statuta stupile na snagu 28.2.2018. („ Službene novine Općine
Jelenje” br. 5/18)
Članak 6.
U članku 62. stavku 2. riječi „predstojniku ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj
županiji“ mijenjaju se i glase „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu upravno
područje i zakoni na koje se akt odnosi“.
Članak 62.
Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima lokalne samouprave.Napomena: Izmjene i dopune Statuta stupile na snagu 28.2.2018. („ Službene novine Općine
Jelenje” br. 5/18)
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je Statut, Poslovnik o radu, Proračun ili drugi opći akt (u
daljnjem tekstu: opći akt) dostaviti predstojniku ureda državne uprave u Primorsko goranskoj
županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta
propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima lokalne samouprave.
Napomena: Izmjene i dopune Statuta stupile na snagu 28.2.2018. („ Službene novine Općine
Jelenje” br. 5/18)

Članak 7.
Briše se članak 62. a.
Članak 62. a
„Nadležno ministarstvo u obavljanju poslova državne uprave koji su prenijeti na tijela jedinice
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave može općinskom načelniku,
gradonačelniku i županu davati naredbe.
Članak 8.
U članku 72. u stavku 3. I 4. briše se riječ „središnjem“.
Članak 72.
Na temelju odredaba zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna
trećina članova predstavničkog tijela, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća,
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik Općinsko tijelo dužno je
izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača predsjednik
Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja
prijedloga.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od
zaprimanja odluke.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Napomena: Izmjene i dopune Statuta stupile na snagu 28.2.2018. („ Službene novine Općine
Jelenje” br. 5/18)
Članak 9.
U članku 77. briše se riječ „središnjem“.
Članak 10.
U članku 98. u stavku 1. riječi „ obavljaju Ured državne uprave u PGŽ i nadležna središnja
tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu“ mijenjaju se i
glase :“nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu upravno područje i zakoni na koje
se akt odnosi“.
U stavku 2. riječi „predstojniku ureda državne uprave u županiji“ mijenjaju se riječima:
„nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu upravno područje i zakoni na koje se
akt odnosi.“
Članak 98.
Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće
obavljaju Ured državne uprave u PGŽ i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u
svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Napomena: Izmjene i dopune Statuta stupile na snagu 28.2.2018. („ Službene novine Općine
Jelenje” br. 5/18)

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt
predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz Zapisnika koji se odnosi na
postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku od 15 dana od dana
donošenja općeg akta.
Članak 11.
Ovlašćuje se Odbor za statutarna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Jelenje.
Članak 12.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorskogoranske županije«.

KLASA:010-01/20-01/20
URBROJ: 2170-04-01-20/3
U Dražicama, 18.2.2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
Predsjednik Općinskog vijeća
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. 19/13. 137/15, 123/17 i 98/19) 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. 5/18 i 11/18).

PREDLAGATELJ:
Sukladno odredbi članka 33. i 99. 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.
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE
Hrvatski sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/19,
dana 16.10.2019. godine. Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine.
Člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 98/19., - u daljnjem tekstu Zakon) propisana je obaveza
jedinicama lokalne samouprave da usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona
u roku od 60 dana od njegovog stupanja na snagu. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2020.
godine te je rok za usklađivanje sa Zakonom 01.3.2020. godine.
U zakonskom roku izrađen je Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Jelenje kojim se Statut
usklađuje sa citiranim Zakonom.
Donošenje ovih Izmjena i dopuna Statuta Općine Jelenje predlaže se isključivo zbog
usklađivanja Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 98/19.), stoga se predlaže Općinskom vijeću
Općine Jelenje da razmotri Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Jelenje, te da iste usvoji.

