
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne novine'', br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 123/17) i članka 23. Statuta Grada Ogulina 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na 

sjednici održanoj dana __ ožujka 2018. godine, donijelo je  

 

O  D  L  U  K  U 

o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća  

mjesnih odbora na području Grada Ogulina 

 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57/13) u članku 1. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 „Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 

rod“. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 3. stavku 3. riječ „gradonačelnik“  zamjenjuje se riječima „Gradsko vijeće na 

prijedlog gradonačelnika“. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

županije“ 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Ogulin, 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 

 

 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća 

 

 

 Željko Stipetić, dipl. krim. 

 

 

 

 

 

 



 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 

uz prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Grada Ogulina 

 

 

 Odluku o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Ogulina donijelo je Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. 

godine. 

 Dana 8. prosinca 2017. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

123/17 – dalje u tekstu: Zakon). Člankom 33. Zakona propisana je dužnost jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave da u roku 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona 

usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona. Budući da je Zakon stupio na 

snagu 13. prosinca 2017. godine, instruktivni rok za donošenje predmetne Odluke je 13. 

veljače 2018. godine.  

 Slijedom navedenog, predlaže se da Gradsko vijeće Grada Ogulina donese Odluku o  

izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Ogulina kao u predloženom tekstu. 

 

 

 

 Stručna služba Grada Ogulina 

 Privremena pročelnica 

 

 

 Dinka Stipetić, dipl. oec., v. r. 

 

 

 

 


