
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) i članka 23. 
Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ broj  25/09),  Gradsko vijeće Grada 
Ogulina na sjednici održanoj 22. studenog 2011. godine, donjelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU IMENA 
ULICA NA PODRUČJU MJESNE ZAJEDNICE OGULIN

Članak 1.
U  “Odluci  o  utvrđivanju  imena  ulica  na  području  Mjesne  zajednice  Ogulin“ 

(„Službene novine“ broj  3/1992) riječi  „Mjesne zajednice“ mijenjaju se u riječi  „Mjesnog 
odbora“.

Članak 2.
U članku 1.  riječi „Mjesne zajednice“ mijenjaju se u riječi „Mjesnog odbora“.

Članak 3.
U članku 2. stavku 1. alineja 7. riječi „Ulica Bernandina Frankopana“ mijenjaju se u 

riječi „Bernardina Frankopana“.
U istom članku i stavku alineja 13. riječi „Ulica J. Bana Jelačića“ mijenjaju se u riječi 

„J. b. Jelačića“ i iza njih dodaju se riječi „koja počinje križanjem sa Zrinskim trgom i ulicom 
Lj. Gaja a završava križanjem s ulicom A. Šenoe.“.

Članak 4.
U  članku  3.  stavku  1.  riječi  „Mjesne  zajednice“  mijenjaju  se  u  riječi  „Mjesnog 

odbora“.
Članak 5.

U članku 4. stavku 1. alineja 2. riječi „Ulica J. J. Štrosmajera“ mijenjaju se u riječi „J. 
J. Strossmayera“.

U istom članku i stavku alineje 5. i 6. brišu se.
Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
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OBRAZLOŽENJE

uz prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju 

imena ulica na području Mjesne zajednice Ogulin

Zbog  nekoliko  grešaka  u  Odluci  o  utvrđivanju  imena  ulica  na  području  Mjesne 

zajednice Ogulin („Službene novine“ broj 3/1992) kao i zahtjeva tvrtke HEP PROIZVODNJA 

d.o.o. – HE GOJAK pristupilo se izmjeni i dopuni, pa se predlaže Gradskom vijeću Grada 

Ogulina usvajanje iste.



PROČELNICA

Upravnog odjela za stambeno komunalne 
poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 

imovinskopravne odnose

________________________
Slavica Zubčić, dipl. ing. arh.


