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Jelenie
Članak 6.

13.
Na temelju članka 128-130. Ustava Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 56/90), članka 7. i 49. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/
92) a u svezi sa zaklju čkom Zastupni čkog doma Sabora
Republike Hrvatske o prihvaćanju i poštovanju načela i
instituta (odredbi) Europske povelje o lokalnoj samoupravi
(»Narodne novine« – Me đunarodni ugovori broj 1/93) i
Ustavnim zakonom o Ijudskim pravima i slobodama i o
pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 34/92 – pro čišćeni tekst), Op ćinsko vije će Općine Jelenje, na sjednici 18.
listopada 1993. donosi.
STATUT
OPĆINE JELENJE
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se pravo odlu čivanja o potrebama i interesima gra đana Općine Jelenje, samoupravni
djelokrug, unutarnje ustrojstvo i djelokrug organa i tijela
Općine Jelenje, neposredno sudjelovanje građana u općinskim poslovima, imovina i financiranje lokalne samouprave
i uprave u zemlji i inozemstvu te druga pitanja važna za
utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti Općine.
Članak 2.
Općina Jelenje jedinica je lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Općina Jelenje obuhvaća naselja: Baštijani, Brnelići,
Drastin, Dražice, Molnari, Jelenje, Kukuljani, Lopa ča, Lubarska, Lukeži, Martinovo Selo, Milaši, Podhum, Podkilavac, Ratulje, Trnovica, Valići i Zoretići.
Točne granice Općine Jelenje utvrdit će se posebnom
odlukom do 31. listopada 1993. godine.
Članak 3.
Naziv (ime) jedinice lokalne samouprave – općine je
Jelenje.
Sjedište Općine Jelenje je u Dražicama, Dom Kulture.
Općina Jelenje je pravna osoba.
Članak 4.
Općina Jelenje ima grb, zastavu, sve čanu pjesmu i pečat. .
Izgled, upotreba i čuvanje grba i zastave utvrdit će se
posebnom odlukom.
Svečana pjesma Općine Jelenje je »Grobnišćino moja«,
autor teksta: Stanislav Radetić , uglazbio je prof. Josip Kaplan.
Članak 5.
Dan Općine Jelenje je 29. rujna, dan Svetog Mihovila,
zaštitnika Općine.
U Općini Jelenje svečano se slavi i 11. studeni, (Martinja).

Općinsko vijeće saziva se u pravilu jednom mjese čno,
osim u srpnju i kolovozu.
Najveći razmak izmeđ u zasjedanja je 3 (tri) mjeseca.
Članak 7.
Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna
za Općinu proglasiti po časnim građanima Općine Jelenje.
Poč ast ne daje posebna prava odnosno obveze.
,-"Članak 8.
Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignu ća i
doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Op ćine a
poglavito za uspjehe u unapre đivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture i športa, i unapre đivanja prirodnog
okoliša te drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti
koje su tome usmjerene Op ćina Jelenje dodjeluje svoja
priznanja.
Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje,
njihov izgled i oblik, kriterij i postupunost njihove dodjele,
tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja uređuje se posebnim odlukama.
Članak 9.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospdoarskog društvenog i kulturnog razvitka, Općina Jelenje
uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.
Članak 10.
Općina Jelenje u postupku pripremanja i donošenja
odluka i drugih op ćih akata na razini županije, zakona i
drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koje ga se
neposredno tiču daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u
ime Općine mogu podnositi Op ćinsko vijeće, Poglavarstvo
i Nač elnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem
vijećnika i zastupnika.
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 11.
Općina Jelenje samostalna je u odlu čivanju u poslovima
iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom i podliježe
samo nadzoru zakonitosti koju obavlja Vlada Republike
Hrvatske.
OPĆINA U OKVIRU SAMOUPRAVNOG
DJELOKRUGA:
1. osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje općine,
2. osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko
planiranje te zaštitu okoliša,
3. vodi brigu o ure đenju naselja, kvaliteti stanovanja,
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komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih
uslužnih djelatnosti te op ćinske infrastrukture,
4. osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti brige
o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštita socijalnoj skrbi, kulturi,
tehničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,
5. upravlja općinskom imovinom,
6. osniva javne ustanove i druge pravne osobe radi
ostvarivanja odredenih gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovništva,
7. obavlja sve druge poslove koji su u neposrednoj svezi
s interesom zajednice za njezin gospodarski, kulturni i socijalni napredak, koji nisu u nadležnosti drugih tijela,
8. ureduje i druga pitanja u skladu sa zakonom.
Odlukom Općinskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz
stavka 1. ovog članka prenijeti na županiju ili druge jedinice lokalne samouprave.
Članak 12.
Općina u okviru poslova, prava i obveza, koje ostvaruje
i osigurava, u samoupravnom djelokrugu kao jedinica lokalne samouprave:
– osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja
prostorom (zemljišta) i skrbi i unapredivanja okoliša,
upravlja komunalnom imovinom, stambenim, poslovnim objektima, objektima kulture, odgoja i obrazovanja,
športa, zdravstva, tehni čke kulture, te ostalom imovinom u
vlasništvu općine,
– obavlja poslove u svezi s poticajem poduzetničkih
aktivnosti i korištenjem prostornih kapaciteta u vlasništvu
Općine,
– osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba
stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i djelomi čno u
obrazovanju,
– koordinira aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i
radu zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba koje
pružaju zdravstvenu zaštitu,
- potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba te
obavlja poslove socijalne skrbi u skladu sa zakonom,
– obavlja poslove na kulturnom i umjetni čkom promicanju Općine,
– osigurava sredstva za zadovoljavanje potreba u kulturi,
– koordinira izradu i odabir programa u športu, tehni čkoj kulturi i utvrdivanje uvjeta za provodenje programa
javnih potreba u športu i tefini čkoj kulturi,
– obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Op ćini
Jelenje, izradu i izvršenje proračuna Općine.
Poslovi iz stavka 2. ovog članka podrobnije se utvrđuju
u okviru djelokruga predstavni čkih tijela Općine ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Poglavarstva.
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U
ODLUČIVANJU
Članak 13.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u
lokalnim poslovima putem referenduma u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 14.
Jedanput godišnje (posljednje nedjelje u godini) organizira se sastanak građana sa Poglavarstvom Općine.
Sastanak saziva načelnik.

Članak 15.
Referendum se može raspisati radi odluč ivanja o prijedlogu o promjeni statuta Opć ine, o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga op ćinskog vije ća kao i o drugim pitanjima određ enim zakonom.
Referendum temeljem odredaba Zakona i ovog statuta
raspisuje Općinsko vijeće.
Prijedlog može dati jedna tre ćina članova općinskog
Vijeć a, Poglavarstvo Općine ili jedna petina bira čkog tijela
Općine.
Članak 16.
Vijeć e je dužno raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne prihvati, dužno je
o razlozima odbijanja obavijestiti predlaga ča.
Članak 17.
Odlukom o raspisivanju referenduma odre đuje se pitanja o kojima će se odluč ivati referendumom, datum glasovanja kao i područje odnosno djelatnost u kojoj se provodi
referendum.
Članak 18.
Pravo glasovanja na referendumu imaju gra đani koji
imaju prebivalište na podru čju Općine i upisani su u popis
birača.
Članak 19.
Odluka donesena na referendumu obavezatna je za Općinsko vijeće.
U zakonskom roku ne može se ponovo odlučivati na
referendumu o prijedlogu ili pitanju. za koje je donijeta
•
odluka iz stavka 1. ovog članka.
Članak 20.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora gra đana
o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga
općine kao i drugim pitanjima odredenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka
može dati 1/3 vijećnika Općinskog vijeća i Poglavarstvo
Općine Jelenje.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka
2. ovog članka, a ako prijedlog ne prihvati o razlozima
odbijanja obavijestit će predlagača.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka odreduju se pitanja
kojima će se tražiti mišljenje od zbora gradana odnosno
područja od kojih se traži mišljenje.
Članak 21.
Gradani imaju pravo predlagati Op ćinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka I. ovog
Članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca oct prijema prijedloga.
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Članak 26.

Članak 22.
Svaki građanin ima pravo Općinskom vijeću i tijelima
Vijeća slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge i na njih
dobiti odgovor.
IV. OPĆINSKA TIJELA
1. Općinsko vijeće
Članak 23.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine
i donosi • akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja
poslove u skladu sa Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće može pravovaljano odlu čivati ako je
sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova Vijeća, a
odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Statut Općine, proračun i zaključni račun smatraju se
donijetim, ako je odluka usvojena natpolovi čnom većinom
ukupnog broja članova.
Odlukom o poslovni čkom redu Općinskog vijeća, mogu
se odrediti i druga pitanja o kojima se , odlučuje većinom
glasova svih članova Vijeća.
Na sjednicama Vijeća glasuje se javno osim ako vije će
ne odluči da o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
O radu Općinskog vijeća vodi se zapisnik koji sadrži
osnovne podatke o radu sjednice i donijetim zaklju čcima
kao i rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima.

Članak 24.
Općinsko vijeće ima pravo odlučivati o potrebama i
interesima građana lokalnog značenja, a osobito o utvrđiyanju prostora i urbanističkom planiranju, o utvrđivanju
naselja (dijelova Općine), stanovanja, o komunalnim djelatnostima, o brizi za djecu, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi, šPortu i tehničkoj kulturi te o zaštiti i un4redenju prirodnog okoliša.
Članak 25.
Općinsko vijeće:
donosi statut Općine,
– donosi odluke i druge opće akte kojima se ure đuju
pitanja iz samoupravnog djelokruga Op ćine,
– donosi odluke o uvjetima, na činu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Op ćine,
– donosi odluke o općinskim porezima i naknadama,
taksama . i drugim prihodima od interesa za Op ćinu, u
skladu sa zakonoon,
– donosi proračun i završni račun proračuna,
– donosi odluke o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine),
– donosi poslovnik o radu,
– donosi odluke o pristupanju • međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, u skladu sa zakonom,
– raspisuje referendum,
– iskazuje povjerenje na čelniku i članovima poglavarstva,
– odlučuje o nepovjerenju načelniku, pojedinim članovima poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini,
– odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Vije će,
– obavlja izbor, imenovanje i razrješenja:
– predsjednika i potpredsjednika Vijeća
– načelnika i njegovih zamjenika i članova poglavarstva
– predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela
Vijeća,
– drugih nositelja i predstavnika Vijeća u tijelima i
institucijama odre đenih zakonom i ovim Statutom.
uređuje ustrojstvo, djelokrug op ćinskih upravnih
odjela,
– osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti
od interesa za Op ćinu,
– obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug
zakonom i ovim Statutom.
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Članak 27.
Poslovnikom Op ćinskog vijeća podrobnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanje, rad i tok sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici
Općinskog vijeća.
Članak 28.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dopredsjednika koje
se bira između vijećnika.
Prijedlog za izbor predsjednika i dopredsjednika može
dati Odbor za izbor i imenovanje kao i 4 ( četiri) uijećnika u
Općinskom vijeću.
Predsjednik i dopredsjednik biraju se javnim glasovanjem.
Za predsjednika i dopredsjednika izabran je kandidat za
kojeg je glasovala većina od ukupnog broja vijećnika.
Članak 29.
Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i
dopredsjednika Općinskog vijeća, a ni jedan od kandidata
ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika, glasovanje se ponavlja na način da se ne glasuje o kandidatu•koji
je dobio najmanji broj glasova. U ponovljenom glasovailju
kandidat je .izabran ako je dobio ve ćinu glasova prisutnih
vijećnika.
Član k 30.

Predsjednik vije ća:

1. zastupa Vijeće,
2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vi-

jeća,

3.•predlaže dnevni red Vije ća,
4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
5. brine se o postupku donošenja odluka i op ćih akata,
6. uskladuje rad radnih tijela,
7. potpisuje odluke i akte koje donosi Vije će,
8. brine o suradnji Vije ća s općinskim poglavarstvom,
9. brije se o zaštiti prava vije ćnika,
10. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Jelenje.
Predsjednik Vije ća dužan je sazvati sjednicu kad to
zatraži četvrtina članova Vijeća pismenim putem, na čelnik,
opdinsko poglavarstvo odnosno organ središnje državne
uprave koji obavlja nadzor nad zakonitošću rada lokalne
samouprave.
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Sjednice Vijeća su javne, osim u slučajevima kada se
raspravlja o pitanjima za koje je zakonom odredeno da se
radi o zaštićenim interesima gra đana i pravnih osoba.
članak 31.
Općinsko vijeće čini 16 vijećnika izabranih na način
odreden zakonom.
Polovica vijećnika bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj bira po jedan vije ćnik.
Općinsko vijeće odlukom utvrđuje izborne jedinice u
skladu s mjerilom.da se jednog vijećnika bira približno na
500 stanovnika.
Polovica vije ćnika bira se na na čin da područje Općine
čini jednu izbornu jedinicu.
Članak 32.
Odluka iz prethodnog članka donosi se najkasnije tri
mjeseca prije isteka mandatnog razdobija Op ćinskog vijeća.
Mandatno razdoblje Općinskog vijeća traje 4 (četiri)
godine.
Vijećnici se biraju na 4 ( četiri) godine.
Članak 33.
Vijećnik nema obvezujući mandat i ne može biti opozvan.
Od dana konstituiranja Op ćinskog vijeća, vijećnik ima
sva prava i dužnosti odredene Ustavom, zakonom, ovim
Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća, do kraja mandata.
Članak 34.
Vijećnik ne može biti pozvan na odgovornost, pritvoren
ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Op ćinskom
vijeću.
Čianak 35.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji
je izabran:
– ako podnese ostavku,
– ako mu je pravomo ćnom sudskom odlukom oduzeta
poslovna sposobnost,
– ako je pravomo ćnom sudskom odlukom osu đen na
bezuvjetnu kaznu zatvora duže od 6 mjeseci,
– ako prihvati izbor ili imenovanje na neku dužnost koja
je u skladu sa zakonom nespojiva s dužnoš ću člana predstavničkog tijela.
Čianak 36.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
– sudjelovanje na sjednicama Op ćinskog vije ća i radnih
tijela Općinskog vijeća,
– podnosi prijedloge i može postavljati pitanja,
– može postavijati pitanja načelniku i članovima Poglavarstva,
– može prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu s tim da
može istovremeno biti član najviše u dva stalna radna tijela.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrdena odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu
Općinskog vijeća.

Članak 37.
Vijeć nik za svoj rad u Vijeću ima pravo na nadoknadu
troškova.
2. Radna tijela
Članak 38.
Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenje odgovaraju ćih prijedloga za pra ćenje
provodenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja odluka
i općih akata Vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih
pitanja iz nadležnosti Vijeća te za izvršavanje odredenih
zadataka i poslova od interesa za Op ćinsko vije će, Općinsko vijeće osniva radna tijela Vije ća.
Općinsko vije će može osnovati stalna ili povremena
radna tijela.
Članak 39.
Stalna radna tijela Op ćinskog vijeća su:
1. Komisija za izbor i imenovanje,
2. Komisija za statut i poslovnik,
3. Mandatno-imunitetska komisija.
Članak 40.
Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika i dva
člana.
Komisija za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže
izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća. Komisija za
izbor i imenovanje obavlja i druge poslove utvrdene ovom
odlukom i Odlukom o poslovničkom redu Općinskog vijeća.
Članak 41.
Komisija za statut i poslovnik ima predsjednika i dva
člana.
Komisija za statut i poslovnik raspravlja i predlaže statut Općine, poslovnik Općinskog vijeća te predlaže pokretanje postupka za izmjenu statuta odnosno poslovnika,
predlaže donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, te obavlja i druge poslove utvrdene
ovom odlukom i Odlukom o poslovničkom redu.
Članak 42.
Mandatno-imunitetska komisija ima predsjednika i dva
člana.
Mandatno-imunitetska komisija raspravlja o pitanjima
koja se odnose na mandatno-imunitetska prava članova
Vijeća.
Članak 43.
Način sazivanja sjednica, način rada Vijeća i odlučivanja Vijeća i radnih tijela Op ćine te druga pitanja od značenja za njihov rad, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi, Vije će odreduje Odlukom o poslovničkom redu.
Članak 44.
Radi razmatranja i drugih pitanja, Vijeće može uz radna
tijela osnovana ovim Statutom, osnovati i druga radna tijela.
•
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Odlukom o osnivanju radnih tijela ure đuje se njihov
naziv, sastav, djelokrug i na čin rada.
Članak 45.
Poslovnikom Op ćinskog vijeća podrobnije se uređuje
organiziranje rada sjednice radnog tijela, glasovanje i vo đenje zapisnika.
3. Načelnik
Načelnik zastupa Općine i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Članak 47.
Načelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne
uprave prenesenih u djelokrug tijela Op ćine ovlaštenim
tijelima središnje državne uprave.
Članak 48.
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga ima pravo zadržati od izvršenja op ći akt Vijeća, ako
ocijeni da je tim aktom povrije đen zakon ili drugi propis te
zatražiti od Vijeća da, u roku od 15 dana, otkloni uočene
nedostatke.
Ako Vijeće to ne učini načelnik je dužan u roku od
sedam dana o tome obavijestiti organ središnje državne
uprave, ovlašten za nadzor nad zakonitoš ću rada Vijeća.
Članak 49.
Načelnik ima zamjenika.
Zamjenik načelnika po ovlaštenju načelnika obavlja poslove iz njegovog djelokruga.
Članak 50.
Načelnik bira Općinsko vijeće javnim glasovanjem ve ćinom glasova svih vije ćnika na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom, u skladu s ovim Statutom.
Prijedlog za izbor na čelnika daje Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 4.vije ćnika.
Zamjenik načelnika bira se na isti način i po istom
postupku kao na čelnik.
Članak 51.
Načelnik Općine Jelenje predsjednik je Op ćinskog Poglavarstva.
4. Općinsko poglavarstvo

Petak, 19. studenoga 1993.

– predlaže Vijeću donošenje opć ih akata i mjera,
– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagači,
– utvrđuje prijedlog opć inskog proračuna i završnog
računa Općinskog proračuna,
– izvršava ili osigurava izvršenje op ćih akata Općinskog
vijeća,
– usmjerava djelovanje upravnih tijela Op ćine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Op ćine odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u Op ćini,
– nadzire rad upravnih tijela Općine u samoupravnom
djelokrugu i poslovima državne uprav č ,
– upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Općine,
– upravlja prihodima i rashodima Op ćine,
– obavlja izbor i imenovanje, opoziv i razrješenje djelatnika, odnosno drugih nositelja funkcija i predstavnika Poglavarstva odredenih zakonom, op ćim aktima Vijeć a i Poglavarstva,
- obavlja druge poslove predvi đene ovim Statutom i
drugim propisima.
Članak 54.
Članove Opć inskog Poglavarstva bira Vije će većinom
glasova svih vije ćnika na prijedlog nač elnika.
Članovi Opć inskog Poglavarstva u pravilu su pro čelnici
upravnog odjela Opć ine.
Poglavarstvo broji 5 (pet) članova.
Č lanove Poglavarstva bira Vije ć e javnim glasovanjem,
već inom glasova svih vije ć nika na prijedlog predsjednika
Poglavarstva.
Članak 55.
• Opć insko Poglavarstvo uredit će ustrojstvo, na čin rada i
odluč ivanja svojim Poslovnikom.
•

5. Općinska uprava
Članak 56.
Općinsko vijeće za , obavljanje poslova iz sarnoupravnog djelokruga Općine kăo i poslova državne uprave prenijetih na Općinu osniva odjele općinske uprave i utvrduje
osnove za organiziranje Općinske uprave.
Odjeli općinske uprave izvršavaju zakone, propise i
druge opće akte Vijeća i Poglavarstva i odgovorni su za
stanje u oblastima za koje su osnovani.
Odjeli općinske uprave dužni su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba gra đana i pravnih osoba u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 52.

Članak 57.

Poglavarstvo Općine Jelenje obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu
zakonom povjereni.
Poglavarstvo Općine Jelenje odgovorno je Općinskom
vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Organi općinske uprave samostalni su u okviru svog
djelokruga i .za svoj rad odgovorni su Općinskom vijeću i
Općinskom poglavarstvu za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Članak 53.

Članak 58.

Poglavarstvo Općine Jelenje:
– priprema prijedloge op ćih akata koje donosi Općinsko
vijeće,

Sredstva za vršenje djelatnosti organa Op ćinske
uprave osiguravaju se u proračunu Općine Jelenje, republičkom proračunu ili iz drugih izvora utvrclenih zakonom.

Petak, 19. studenoga 1993.
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Članak 59.
Za obavljanje poslova državne uprave mogu se u Općini osnivati tijela lokalne uprave.
Ustrojstvo i djelokrug tih tijela utvr đuje se zakonom.
Određeni se poslovi državne uprave mogu prenijeti u
djelokrug tijela Općine.
Prezimanje poslova iz stavka 1. ovog članka obavit će
se na osnovi mišljenja Poglavarstva.
Sredstva za rad, uvjeti rada i troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se i podmiruju iz
državnog praračuna.
V. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 60.
Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u upravljanju lokalnim poslovima građani imaju pravo osnivati jedinice mjesne samouprave (mjesne odbore) u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Članak 61.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruge i Poglavarstvo Op ćine
Jelenje.
Postupak osnivanja mjesnog odbora se utvr đuje posebnog odlukom Općinskog vije ća.
VI. IMOVINA I FINANCIRANJE OP ĆINE JELENJE

Članak 62.
Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini kao i prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.
Članak 63.
Na temelju općeg akta Općinskog vije ća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine upravljanje imovinom provodi Poglavarstvo Općine po načelima dobrog gospodarenja.
Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju na korištenje (sa i bez naknade), zakupu, podzakupu nekretnina i
pokretnina donosi Poglavarstvo.
Pojedinačni akt o osnivanju poduze ća, društava, javnih ustanova kao i o prestanku rada, spajanju ili pripajanju
dijela poduzeča, društava ili javnih ustanova u vlasništvu
Općine donosi Općinsko vije će.
Poglavarstvo Općine daje suglasnost na raspored dobiti poduze ća, odnosno društava iz prethodnog stavka ovog
članka.
Dio dobiti iz prethodnog stavka ovog članka, a sukladno pojedinačnom aktu Poglavarstva Općine čini sastavni
dio općinskog proračuna.
Na temelju općinskog prorač una pokrivaju se i gubici u
poduzeć ima, društvima i javnim ustanovama koje je osnovala Općina Jelenje.
Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokri ća gubitka donosi Poglavarstvo Op ćine.
Članak 64.
Općina Jelenje ima u okviru državne gospodarske poli-
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tike svoje prihode kojima u okviru samoupravnog djclovanaj slobodno raspolaže.
Prihodi Općine Jelenje srazmjerni su poslovima koje
Općina bbavlja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Obveze odnosno rashodi Općine Jelenje srazmjerni su
prihodima, koje Općina Jelenje ostvari sukladno utvrđenim
izvorima financiranja.
Članak 65.
Prihodi Općine su osobito:
— prihod od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Općine,
— prihod od poduze ća nakon utvrđivanja dobiti poduzeć a i drugih pravnih osoba u vlasništvu Op ćine, te prihodi
od koncesije koje odobrava Op ćina,
— prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u
vlasništvu Općine,
—darovi, nasljedstva i legati,
— općinski porezi i naknade, te takse čije stope, u
skladu s zakonom, Op ćina utvrđuje samostalno,
— pomoć i dotacije Republike Hrvatske i Zupanije
primorsko-goranske, predviđene u državnom proračunu
odnosno posebnim zakonom,
— naknade iz državnog prora čuna za obavljanje poslova državne uprave koji su preneseni na Op ćinu,
— prihodi od pripadajuće visine doprinosa (stope)
određene za predškolski odgoj, osnovno školstvo, kulturu,
tehničku kulturu, tjelesnu kulturu i šport. Prihodi mogu biti
izvorni ili posredni iz republi čke, odnosno županijske
stope,
— drugi prihodi utvr đeni zakonom i odlukom Op ćinskog vijeća.
Članak 66.
Vijeće donosi godišnji proračun za narednu računsku
godinu, na prijedlog Poglavarstva, prije po četka godine za
koju se proračun donosi.
Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju prora čuna
(uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine) na prijedlog Poglavarstva, uz godišnji proračun.
Ukoliko se godišnji prora čun ne donese u roku iz
stavka 1. ovog članka, vodi se privremeno financiranje i to
najduže za razdoblje od 3 mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Vije će.
VII. AKTI OPĆINE
Čla. nak 67.
Općinsko vije će na temelju prava i ovlaštenja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, odluke, op ćinski proračun, završni račun Općinskog prora čuna, preporuke, rješenja, zaklju čke, upute, naputke, deklaracije, rezolucije te daje autentična tumačenja Statuta ili drugih
akata Vijeća.
Članak 68.
Poglavarstvo Opć ine Jelenje donosi odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, zaklju čke, upute, naputke, deklaracije i rezolucije.
Članak 69.
Radna tijela Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine
donose zaključke, preporuke i rješenja.

Petak,, 19. studenoga 1993.
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danak 70.
Poglavaistv ► Opane Jelenje osigurava izvrknje općih
akata iz članka ovog Statuta na način i u postupku
propÎsanoM orviria Statutom te obavija nadzor nad zakoni~ rada upravrtill tijela koja otralaju posiove iz samoupravnog djelokruga Općine Jelenje.
danak 71.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1.
ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe ovog Statuta.
Članak 76.
Op&nsko viječe donijet će opće akte kojima se
pitanja iz samoupravnog djelokruga Opeine, a u sidadu s
ovim Statutom do 31. prosinca 1993. godine.
Članak

r.

Upravna tijela osnovana za obavijanje poslova iz sarnoupravnog djelokntga Op ćine Jelenje neposredno izvršavaju i nadziru provodenje općih akata Općinskog vijeća i
Poglavarstva Opčine.
provodenju nadzora iz stavka 1. ovog članka
upravna tijela mogu u sluč.aju neprovodenja općeg akta,
podu.z.unati mjere propisane tim aktom.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća, Poglavarstvo Općine
10% birača na području Općine Jelenje.
Priječilog mora biti obrazIožen, a podnosi se predsje-dniku Vijeća.

članak 72.

Članak 78.

Upravna tijela Općine Jelenje u izvršavanju općih
akata iz članka 67. ovog Statuta donose pojedina čne akte
kojitna rješ~ o pravima, obvezama i pravnina interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedina&nh akata iz svaka ovog članka,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Zupanije
primorsko-goranske.

Općinsko Viječe odlučuje da li će pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti
prijedlog se ne može ponovo staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od 6 mjeseci od dana zakiju čivanja rasprave o prijedlogu.

Na donošenje akta ii ovog članka shodno se primje-

Članak 79.

njuju odredbe .Zakona o opčem upravnom postupku ako
posebnim zakonom nije propisan postupak pred organinaa
Općine Jelenje.
U skladu s odredbama Zakona o upravnirn sporovima
protiv pojedinačnog akta upravnih tijela Općine Jelenje,
može se pokrenuti upravni spor.

Opc:ina Jelenje preuzet će uelcretairte, pokxetnine,
nancijska sredstva te prava i obveze dosadašnje Opčine
Rijeka, čiji je slijednik, ar roku do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 73.

Članak 80.

Nadzor nad zakonitošću rada općih akata Općifiskog
vijeća u njegovom sarnoupravnom djelokrugu obavljaju organi središnje driavne uprave .svaki u svom djelokrugu
Ustavom zakonorn i ovim Statutom.
Svi opći akti koje donosi općinsko vijeće moraju biti
javno objavijeni na način dostupan gradanirna.

Vijećnici izabrani na prvim izborima sukladno članku
64. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkog tijela
jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine«
broj 90/92) za Op ćinsko vijeće konstituirano 19. travnja
1993. godine, ostaju na dužnosti do kraja izbornog razdobIja odnosno do ;isteka manđata ukollo zakonom iz stavka
1. ovog Članka ne bude drugačije odredeno.

Č.lanak 74.

Podrobnije odredbe o aktima Općine Jelenje, postupku donošenja akata te autenti čnom tumačenju akata
utvrduje se Poslovnikom Općine Jelenje.
VIII. PRIJELAZNE 1 ZAVRSNE ODREDBE
eilanak 75.
Do donošenja opčib akata kojima .se ureduje pitanja iz
samoupravnog djelokruga Općine sukladno posebnim zakonima i ovim Statutom, na podru čju Općine Jelenje primjenjivat će se opći akti dosadainje Opčine Rijeka, a koji su
vaili na području dosadašnje Općine Rijeka do 19. travnja
1993. godine e onim ociredbama koje nisu u suprotnosti s
miredbama ovog Statata.

Čianak 81.
Ovaj Statut stupa na snagu ošmog dana nakon objave
u »Službeaim novinama« Zupanije primorsko-goranske.
Članak 82.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta, u Opčini Jelenje prestaje vrijediti Statut Optine Rijeka (»Službene novine«, broj 29/82, 41/82, 22/85, 37/85, 18/86, 17/87 — pročiščeni tekst 690 i9i90) i odluke o Fivienkenoan ustrojstvu
i načieu gada Opčinskog vijeta Jelenje i diugih ia Općine.
Predsjednik Vijeća
Brarko Jorolić,

