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13. 

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19) i članka 18. stavka 1. podstavka 14. Statuta Općine Jelenje („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/2017 i „Službene novine Općine Jelenje“ broj 5/18, 11/18, 
29/20, 39/21, 43/21-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 12. sjednici održanoj 14. ožujka 
2023. godine donijelo je  
 
 

Odluku 2. izmjeni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Jelenje („Službene novine Općine Jelenje“ broj 41/21 i 43/21) 

 
Članak 1. 

 
Članak 10. stavak 1. podstavak 4. Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Jelenje („Službene novine Općine Jelenje“ broj 41/21 i 43/21) 
mijenja se i sada glasi: 
 
„– javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana – 15 dana “ 
 

Članak 2.  
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Jelenje“. 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Dražice, 14. ožujka 2023. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE 
              PREDSJEDNICA  

 
                        Izabela Nemaz 
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