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OPĆINSKO VIJEĆE
1.

Na temelju članka 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) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14. sjednici održanoj dana 29. siječnja
2019. donijelo je
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o radu
Općinskog načelnika Općine Jelenje
za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine
Članak 1.
Prima se na znanje izvješće o radu Općinskog načelnika
Općine Jelenje za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca
2018. godine.
Članak 2.
Temeljem Izvješća iz Članka 1. ovog Zaključka rad Općinskog načelnika ocjenjuje se pozitivno, a njegovo postupanje i
rad u skladu sa propisima i općim aktima, te odlukama tijela
Općine Jelenje.
Članak 3.
Izvješće je formalno i praktički meritorna rješidba odluka
Općinskog vijeća u pojedinim oblastima, odnosno podloga
daljnjeg djelovanja Općinskog načelnika i općinske uprave.
Članak 4.

2.

Na temelju članka 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) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14. sjednici održanoj dana 29. siječnja
2019. donijelo je
ODLUKU
o prijedlogu kandidata za dodjelu nagrade
za životno djelo
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Jelenje kao ovlašteni predlagatelj
predlaže Skupštini Primorsko-goranske županije gđu ALEMKU JURETIĆ, iz Dražica, Ratulje 11., za dodjelu nagrade u
kategoriji za životno djelo.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u Službenim novinama Općine Jelenje.
KLASA:025-08/19-01/14
URBROJ:2170-04/19-01-8
U Dražicama, 29. siječnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
PREDSJEDNIK
Luka Zaharija, prof.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u Službenim novinama Općine Jelenje.
KLASA:025-08/19-01/14
URBROJ:2170-04/19-01-1
U Dražicama, 29. siječnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
PREDSJEDNIK
Luka Zaharija, prof.
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3.

Na temelju članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15),
članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj
33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“
broj 3/17, 5/18 i 11/18) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14.
sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i drugim
pravima načelnika i zamjenika načelnika
Članak 1.
U Odluci o plaćama i drugim pravima načelnika i zamjenika načelnika (»Službene novine PGŽ« br. 4/15 i 29/16 i
„Službene novine Općine Jelenje“ br. 1/17) članak 4. mijenja
se i glasi:
„Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih
dužnosnika.“
Koeficijenti za izračun plaća dužnosnika su:
1. načelnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1
2. zamjenik načelnika . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 3,0
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Jelenje“.
KLASA: 010-10/19-01/14
URBROJ:2170-04-01-19-2
Dražice, 29. siječnja 2019.

4.

Temeljem članka 57. Zakona o porezu na dohodak
(“Narodne novine” broj 115/16 i 106/18) i članka 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) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14. sjednici
održanoj dana 29. siječnja 2019. donijelo je
ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu na području općine
Jelenje za 2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na
dohodak po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za
odmor koje se nalaze na području općine Jelenje, za 2019.
godinu.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se
prema naseljima.
Visina paušalnog poreza po krevetu za naselje Dražice i Podhum iznosi 250,00 kn.
Visina paušalnog poreza po krevetu za naselja Baštijani, Brnelići, Drastin, Jelenje, Kukuljani, Lopača, Lubarska, Lukeži,
Martinovo Selo, Milaši, Podkilavac, Ratulje, Trnovica, Valići
i Zoretiće iznosi 180,00 kuna po krevetu.
Članak 3.
Obveznik poreza iz članka 2. Odluke je fizička osoba-građanin, iznajmljivač odnosno nositelj ili član obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva kojem je na temelju rješenja
odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili
poljoprivrednom gospodarstvu, a nisu po djelatnosti obveznici poreza na dodanu vrijednost, pod uvjetom da:
1.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
PREDSJEDNIK
Luka Zaharija, prof.

2.

Organiziraju smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor
do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta i / ili
Organiziraju smještaj u kampu organiziranom zemljištu,
s ukupno najviše 10 smještajnih jedinca odnosno za 30
gostiju istodobno.
Članak 4.

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem.
Rješenje iz stavka 1. donosi nadležna ispostava ureda Porezne
uprave za PGŽ.
Članak 5.

.

Godišnji paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno,
do kraja svakog tromjesečja, u visini ¼ godišnjeg paušalnog
poreza na dohodak.
4
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Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine
Jelenje“, a stupa na snagu prvi dan nakon donošenja.

„Službenim novinama Općine Jelenje“.
KLASA: 010-10/18-01/13
URBROJ:2170-04-01-18-4
Dražice, 04. prosinca 2018.

KLASA:025-08/19-01/14
URBROJ:2170-04/19-01-7
U Dražicama, 29. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
PREDSJEDNIK
Luka Zaharija, prof.

5.

6.

Na temelju odredbe članka 38. 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 i 137/15) članka 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) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 13. sjednici održanoj dana 04. prosinca 2018. donijelo je

Na temelju članka 26. stavka 1., članka 34. stavka 1.,
članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) i
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) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14.
sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Odbora za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU fondove
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se članovi Odbora za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU fondove.
Članak 2.
Odbora za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo,
zaštitu potrošača i EU fondove:
•
•
•
•
•

razmatra i predlaže strategiju razvoja Općine Jelenje,
gospodarskog i turizma,
razmatra pitanja iz područja gospodarstva i razvoja poduzetništva,
razmatra pitanja iz područja zaštite potrošača,
razmatra projekte važne od ukupnog razvoja za Općinu
Jelenje
razmatra prijedloge vezane uz odabir i ugovaranje projekata i EU fondova.

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
općine Jelenje
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području općine
Jelenje (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne
djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim
korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad
na području općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina), utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način
povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, te
druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti.
Članak 2.
Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:
1.

Članak 3.
U Odbora za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo,
zaštitu potrošača i EU fondove biraju se:
1. ARSEN BLAŽEVIĆ
2. BOŽIDAR GANIĆ
3. IVICA PILČIĆ

2.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u

3.

održavanje javnih površina na kojima nije dopušten
promet motornih vozila podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost (trgovi, nogostupi i dr),
održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje
služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz
građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom
prihvatu, održavanje sustava za odvodnju na javnim cestama koje prolaze kroz naselje ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže.
održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košn5
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4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

ju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih
zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća,
ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih
površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima,
fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe
održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih
površina,
održavanje građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva održavanje, popravke i čišćenje tih građevina,
uređaja i predmeta,
održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika
te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar
groblja,
održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva
čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno
i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada,
snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za
otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba
odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu
Općine. Održavanje čistoće također podrazumijeva
čišćenje javnih cesta koje prolaze kroz naselje.
održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup
mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine
na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu,
vegetaciju, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne
sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja
sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu
s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva i održavanje
biciklističkih i pješačkih staza izvan kolnika, te zelenih
površina, drvoreda i samostalnog ukrasnog grmlja na
javnim cestama koje prolaze kroz naselje.
održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i
održavanje instalacija javne rasvjete,
usluga ukopa podrazumijeva ispraćaj i ukop unutar
groblja u skladu s posebnim propisima,
uslugom dezinsekcije se smatraju postupci suzbijanja atropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije,
imati toksično djelovanje ili su nametnici, odnosno
uznemirivači,
uslugom deratizacije se smatraju postupci uništavanja štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji
prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika,
uslugom dezinfekcije se smatraju se postupci usmjereni na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama,
veterinarsko - higijeničarska usluga podrazumijeva
hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, higijeničarsku službu, sterilizaciju pasa i mačaka i veterinarsko zdravstveni nadzor,
6

14. održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom zimske sezone na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu sa svrhom održavanja prohodnosti
i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na
njima u zimskim uvjetima.
2. Komunalne djelatnosti na području općine Jelenje
2.1. Komunalne djelatnosti
Članak 3.
Na području Općine obavljaju se komunalne djelatnosti,
kojima se osigurava održavanje i/ili građenje komunalne
infrastrukture, kako slijedi:
1. održavanje čistoće javnih površina,
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje groblja,
6. ukop unutar groblja,
7. održavanje nerazvrstanih cesta,
8. održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima
9. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
10. održavanje javne rasvjete.
2.2. Uslužne komunalne djelatnosti
Članak 4.
Na području Općine obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:
1. obavljanje dimnjačarskih poslova
2. pružanje linijskog prijevoza putnika.
Dimnjačarski poslovi podrazumijevaju čišćenje i kontrolu
dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama,
Komunalni linijski prijevoz putnika podrazumijeva javni
cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje su
utvrđene na području Općine,
U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka
može se osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.
2.3. Ostale komunalne djelatnosti
Članak 5.
Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 3. i 4. ove Odluke,
određuju se slijedeće djelatnosti koje se smatraju komunalne:
2.3.1. usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije;
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Pod provođenjem mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora razumijeva se provođenje mjera u tim djelatnostima sukladno
posebnoj odluci koja uređuje mjere dezinsekcije, dezinfekcije
i deratizacije javnih površina.
2.3.2. usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina;
Pod sakupljanjem i zbrinjavanjem lešina životinja i ostalih
nusproizvoda smatra se sakupljanjem i zbrinjavanjem lešina
životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.
2.3.3. usluge skloništa za životinje;
Pod skloništem za životinje razumijeva se skupljanje napuštenih životinja i izgubljenih životinja na području Općine
te njihov smještaj.

ačko društvo Jelen d.o.o. obvezan je samostalno obavljati i
neposredno organizirati temeljem utvrđenih godišnjih programa održavanja donesenih od strane Općinskog vijeća
Općine te godišnjih ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.
Povjerene poslove trgovačko društvo iz članka 7. ove Odluke
obvezno je:

3. Povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti

Jedinstveni upravni odjel Općine, u skladu sa svojim ovlastima, ima pravo stručnog nadzora izvršenja povjerenih poslova
dodijeljenih trgovačkim društvima iz članka 7. ove Odluke.
U slučaju da se utvrdi nedostatak nad obavljenim komunalnim poslom iz pojedinog programa, trgovačkom društvu koje je nositelj ugovorenog posla obustavit će se isplata
financijskih sredstava do visine vrijednosti neobavljenih
poslova.

Članak 6.
Komunalne djelatnosti na području Općine mogu obavljati:
1. trgovačko društvo u su/vlasništvu Općine,
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,
3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.
3.1. Trgovačko društvo u vlasništvu

•
•

izvršavati temeljem utvrđenih godišnjih programa sa
planom rada koje su obvezna dostaviti Općini najkasnije
do 15. rujna tekuće godine za narednu godinu,
Općini podnositi mjesečno izvješće o ravnomjernom izvršenju Programa do 10. datuma u mjesecu za protekli
mjesec.

3.2. Obavljanje uslužne komunalne djelatnosti na temelju
ugovora o koncesiji

Članak 7.

Članak 10.

Trgovačkom društvu Jelen d.o.o. iz Dražica, Dražičkih boraca 64, koje je u vlasništvu Općine, povjerava se obavljanje
sljedećih komunalnih djelatnosti iz članka 2. i 3. ove Odluke:

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu
obavljati na području Općine uslužnu komunalnu djelatnost „obavljanje dimnjačarskih poslova“.
Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj
za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od najduže 5
godina.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

održavanje čistoće javnih površina,
održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
održavanje javnih zelenih površina,
održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
održavanje groblja,
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
usluge ukopa pokojnika unutar groblja,.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. povjeravaju se na neodređeno vrijeme, dok je trgovačko društvo Jelen d.o.o. registrirana za obavljanje povjerenih komunalnih
djelatnosti.
Članak 8.
Linijski prijevoz putnika na području Općine Jelenje povjeren je KD Autotrolej d.o.o. Rijeka koji je u suvlasništvu
Općine Jelenje i drugih jedinica lokane samouprave.
Članak 9.
Povjerene poslove navedene u članku 7. ove Odluke trgov-

Članak 11.
Prije početka postupka davanja koncesije provode se pripremne radnje sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije,
osobito:
• imenovanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka,
• izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize
davanja koncesije,
• procjena vrijednosti koncesije,
• izrada dokumentacije za nadmetanje.
Stručno povjerenstvo iz prethodnog stavka imenuje općinski
načelnik i čine ga predsjednik i dva člana.
Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju
postupka davanja koncesije.
Općinski načelnik utvrđuje uvjete i mjerila za dodjelu kon7
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cesija, te objavljuje obavijest iz prethodnog stavka, sve u skladu sa Zakonom i posebnim propisima koji uređuju pitanje
dodjele koncesija i ovom Odlukom.
Nakon objave u „Narodnim novinama“ obavijest o namjeri
davanja koncesije, neizmijenjenog sadržaja, može se objaviti
i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web-stranici
Općine s navedenim datumom objave u „Narodnim novinama“.
Odluku o dodjeli koncesije, nakon provedenog postupka, na
temelju prijedloga općinskog načelnika donosi Općinsko vijeće.
Na temelju odluke iz stavka 6. ovoga članka općinski načelnik sklapa ugovor o koncesiji.
Na sve što, u svezi s postupkom, načinom i uvjetima davanja
koncesije, nije posebno obuhvaćeno ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona i posebnih propisa koje uređuju
pitanje dodjele koncesije.
3.3. Obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti
Članak 12.
Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na
području Općine sljedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima
3. održavanje javne rasvjete
4. usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih
nusproizvoda s javnih površina
5. usluge skloništa za životinje.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz
stavka 1. može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri)
godine.
Članak 13.
Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 12. stavak
1. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora,
provode se prema propisima o javnoj nabavi.
Članak 14.
Opseg komunalnih djelatnosti iz članka 12. ove Odluke
odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđen godišnjim
programima za svaku slijedeću godinu.
U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova, a koje se iz opravdanih i objektivnih razloga mogu pojaviti u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, a u skladu sa izmjenama u Programu održavanja komunalne infrastrukture,
može se ugovoriti dodatak ugovora s izvoditeljem poslova.
8

Članak 15.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u
ime Općine sklapa općinski načelnik.
Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg komunalnih usluga,
4. način određivanja cijene komunalnih usluga, te način i rok
plaćanja izvršenih usluga,
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Članak 16.
Isporučitelji komunalnih usluga iz članka 12. ove Odluke
dužni su trajno i kvalitetno pružati usluge odnosno obavljati
poslove komunalnih djelatnosti koje su im povjerene, te u tu
svrhu moraju održavati u stanju funkcionalne ispravnosti objekte i uređaje koji omogućavaju obavljanje djelatnosti.
Isporučitelji su obvezni na temelju Zakona o komunalnom
gospodarstvu i posebnih propisa osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i osigurati
javnost rada.
Članak 17.
O prekidu usluga do kojih dođe radi više sile ili drugih razloga, a koje isporučitelj nije mogao spriječiti, isporučitelj
komunalne usluge dužan je odmah obavijestiti Jedinstveni
upravni odjel i korisnike te usluge te poduzeti neophodne
mjere za otklanjanje uzroka prekida ili na drugi način osigurati pružanje usluge odnosno obavljanje djelatnosti.
Članak 18.
Kad nastupe okolnosti iz članka 17. ove Odluke isporučitelj
komunalne usluge, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog
odjela Općine, dužan je bez odlaganja donijeti odluku kojom
će:
- odrediti način odnosno red prvenstva pružanja usluga,
- utvrditi odgovarajuće mjere za nastavljanje djelatnosti
- utvrditi razloge i eventualnu odgovornost za prekid obavljanja odnosno pružanja usluga.
Odluka iz prethodnog stavka mora se odmah javno objaviti.
4. Prijelazne i završne odredbe
Članak 19.
Važeći ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na
koji su zaključeni.
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Članak 20.
Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkom društvu Jelen d.o.o., a koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine u slučaju da ih trgovačko
društvo nije u mogućnosti obaviti, mogu se povjeriti drugim
fizičkim ili pravnim osobama .
Članak 21.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Jelenje („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj
38/14).
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u
Službenim novinama Općine Jelenje.
KLASA:025-08/19-01/14
URBROJ:2170-04/19-01-5
U Dražicama, 29. siječnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
PREDSJEDNIK
Luka Zaharija, prof.

7.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine
broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 -pročišćeni tekst) i članka
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) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14.
sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Jelenje za 2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2019. godinu koja se osiguravaju u Proračunu
Općine Jelenje za 2019. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos
sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sred-

stva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog
spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na uvećanu
naknadu u visini od 10%.
Za razdoblje iz članka 1. ove Odluke za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kune.
Za razdoblje iz članka 1. ove Odluke za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava
od 1.100,00 kuna.
Članak 3.
Političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u
Općinskom vijeću na dan donošenja Odluke raspoređuju se
sredstva na način utvrđen u članku 2. ove Odluke, u iznosima
kako slijedi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akcija mladih – AM ........................................ 1.000,00 kn
Hrvatska demokratska zajednica – HDZ ..... 2.100,00 kn
Danko Baćac-nezavisni kandidat ….............. 1.000,00 kn
Ervin Radetić -nezavisni kandidat …............. 1.000,00 kn
Vanda Radetić Tomić-nezavisni kandidat…. 1.100,00 kn
Vilim Žagar -nezavisni kandidat ……........... 1.000,00 kn
Primorsko goranski savez – PGS ……...…... 5.200,00 kn
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA,GORSKOG KOTARA, OTOKA
I RIJEKE - ARS, HRVATSKA NARODNA STRANKA
- LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS …….………… . 3.000,00 kn
Članak 4.

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci,
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3.
ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog
vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove
Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik
političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća izabran s nezavisne
liste, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član
političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine
Jelenje, ostaju tom nezavisnom članu, te se na njega i nadalje
primjenjuju zakonske odredbe koje se odnose na nezavisne
članove izabrane s nezavisne liste.
Članak 5.
Obračun i isplatu sredstava iz članka 3. ove Odluke obavlja
Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje Odsjek za proračun
i financije.
9
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Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 3. Odluke
doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno na
poseban račun nezavisnog člana Općinskog vijeća.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u
Službenim novinama Općine Jelenje.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
PREDSJEDNIK
Luka Zaharija, prof.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom
utvrđena je pogreška u tekstu Odluke o vrijednosti jedinice –
boda (b) za 2019. objavljene u “Službenim novinama Općine
Jelenje” broj 9 od 16. svibnja 2018. godine, te se daje
ISPRAVAK
tekstu Odluke o vrijednosti jedinice – boda (b) za 2019.

U nazivu Odluke o vrijednosti jedinice – boda (B) za 2018.
(“Službene novine Općine Jelenje” broj 9/18) riječi „za 2018.“
mijenjaju se te ispravan naziv Odluke glasi:
Odluke o vrijednosti jedinice – boda (b) za 2019
Članak 2.
U članku 3. ispravan tekst glasi:
„Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine
Jelenje“, a stupa na snagu dana 01. siječnja 2019. godine.“
KLASA: 010-10/18-01/7
URBROJ:2170-04-01-19-14-2
Dražice, 30. siječnja 2019.

Članak 2.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj
Odluci odnose se na jednak način na muški i ženski rod, bez
obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Članak 3.

Koeficijenti za obračun bruto plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje utvrđuju
se prema popisu radnih mjesta kako slijedi:

Članak 4.
Službenik koji uz poslove svog radnog mjesta obavlja
i poslove službenika za informiranje i/ili službenika
za nepravilnosti i/ili službenika za zaštitu osobnih
podataka i/ili službenika za zaštitu osobnih podataka
iz područja video nadzora ostvaruje pravo na fiksni
dodatak u iznosu od 2% obračunskog koeficijenta.
Članak 5.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
PREDSJEDNIK
Luka Zaharija, prof
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 28/10.) i članka 18. Statuta Općine Jelenje („Službene novine PGŽ“ broj 33/09, 13/13 i 6/16 17/17
i „Službene novine Općine Jelenje“ br. 3/17, 5/18 i 11/18)
Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14. sjednici održanoj dana
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Članak 1.

POPIS RADNIH MJESTA

Članak 1.

9.

ODLUKU
o određivanju koeficijenata za obračun bruto plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Jelenje

Ovom odlukom određuju se koeficijenti za obračun bruto
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Jelenje.

KLASA:025-08/19-01/14
URBROJ:2170-04/19-01-6
U Dražicama, 29. siječnja 2019.

8.

29. siječnja 2019. donosi

Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Jelenje donijet će pojedinačna rješenja
o plaći službenika.
Općinski načelnik će u roku iz stavka 1. ovog članka
donijeti rješenje o plaći pročelnika.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće
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službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Jelenje od 18. rujna 2013. godine, KLASA:120-02/13-01/01, URBROJ:2170/04-01-13-1, objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« br. 33/13.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Jelenje.

•

•

tornog plana uređenja Općine Jelenje - Službene novine
Primorsko-goranske županije br. 38/14.
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Jelenje - Službene novine Primorsko-goranske županije br. 09/17. • Zaključak o ispravci
tehničke pogreške Odluke o II. Izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Jelenje – Službene
novine Općine Jelenje br. 05/18.
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Jelenje - Službene novine Općine
Jelenje br. 14/18.
Članak 3.

Proćišeni tekst odredbi za provođenje sadržan je u „Elaboratu
proišenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Jelenje“
kojeg je izradila tvrtka Planium, d.o.o. iz Rijeke.

KLASA: 010-10/19-01/14
URBROJ:2170-04-01-19-3
Dražice, 29. siječnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
PREDSJEDNIK
Luka Zaharija, prof.

Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za
provođenje Prostornog plana uređenja Općine Jelenje kao i
pripadajući elaborat nalaze se na internetskoj stranici
Općine
Jelenje:
https://www.jelenje.hr/dokumenti/
prostorni-planovi i čine sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.

10.
Na temelju članka 113. stavak 3. i 4. Zakona o prostornom
uređenju (Narodne novine br.53/13, 65/17) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13,
6/16 i 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ broj 3/17,
5/18 i 11/18) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14. sjednici
održanoj dana 29. siječnja 2019. donosi

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Jelenje“.

ODLUKU
o donošenju proišenog teksta odredbi za provođenje
Prostornog plana uređenja Opićne Jelenje

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Članak 1.

KLASA: 010-10/19-01/14
URBROJ:2170-04-01-19-4
Dražice, 29. siječnja 2019.

PREDSJEDNIK
Luka Zaharija, prof.

Donosi se pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine
Jelenje („Službene novine Primorsko-goranske županija“ br.
40/70, 15/11,37/12, 38/14, 9/17 i „Službene novine Općine
Jelenje“ br. 5/18).
Članak 2.
Proišeni tekst odredbi za provođenje obuhvaća:
•
•
•

•

Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine
Jelenje – Službene novine Primorsko-goranske županije
br. 40/07
Odluka o I Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Jelenje - Službene novine Primorsko-goranske županije br. 15/11
Odluka o ispravku Elaborata Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelenje („Službene novine
PGŽ“ broj 15/11) - Službene novine Primorsko-goranske županije br. 37/12.
Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Pros-
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