
  

 Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ RH broj 31/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) i  članka 25. Statuta 

Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 10/18), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na 

sjednici održanoj dana ______ rujna 2018. godine, donijelo je 

 

O  D  L  U  K  A 

o izmjeni Odluke o izboru članova 

Odbora za društvene djelatnosti 

 

 

I. 

 

 

 U Odluci o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti („Glasnik Karlovačke 

županije“ br. 20/17), točka 4. mijenja se i glasi: 

 

 „4. Anđelka Salopek – članica“ 

 

II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 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 Odluke o izboru članova 

Odbora za društvene djelatnosti 

 

 

 Gradsko vijeće Grada Ogulina je na sjednici održanoj dana 3. srpnja 2017. godine izbralo 

predsjednika i članove Odbora za društvene djelatnosti. Za člana Odbora za društvene djelatnosti 

izabrana je Sanja Marković na temelju prijedloga političke stranke Hrvatske demokratske 

zajednice – HDZ. 

 Gospođa Sanja Marković dostavila je dana 11. srpnja 2018. obavijest o davanju ostavke 

na članstvo u Odboru za društvene djelatnosti. 

 Hrvatska demokratska zajednica – HDZ dostavila je prijedlog da se umjesto Sanje 

Marković za članicu Odbora za društvene djelatnosti izabere gospođa Anđelka Salopek. 

 Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2018. godine 

prihvatio je prijedlog Hrvatske demokratske zajednice da se umjesto Sanje Marković kao članica  

odbora izabere Anđelka Salopek iz Ogulina, Gavani 5A i utvrdio Prijedlog Odluke o izmjeni 

Odluke o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti koji prosljeđuje Gradskom vijeću na 

razmatranje i donošenje. 

 

 

 Predsjednik  

 Odbora za izbor i imenovanja 

 

 Darko Vukelić, dipl. ing.v.r. 

 

   

 


