
NACRTA PRIJEDLOGA STATUTARNE ODLUKE O DOPUNI 

STATUTA  GRADA OGULIN 

 

 
          Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu zainteresiranu 

javnost da dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga 

Statutarne odluke o dopuni Statuta Grada Ogulina. 

 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E 

 

 Statut Grada Ogulina donijelo je Gradsko vijeće Grada Ogulina na 

sjednici održanoj dana 16. ožujka 2018. godine. 

 Obzirom na inicijativu Hrvatskog pjevačkog društva „Klek“ Ogulin da se 

pjesma „Zvone zvona svetog Križa“ autora profesorice Marije Magdić i maestra 

Josipa Magdića proglasi svečanom pjesmom Grada Ogulina, predloženim 

Nacrtom prijedloga Statutarne odluke o dopuni Statuta Grada Ogulina u članku 

5. dopunjuje se tekst tako da se u 1. stavku dodaje da Grad Ogulin pored grba i 

zastave ima i svečanu pjesmu te se u stavku 3. precizira da tekst i napjev 

svečane pjesme Grada Ogulina te način njezine uporabe utvrĎuje odlukom 

Gradsko vijeće. 

 Člankom 35. Statuta kao radno tijelo utvrĎen je Odbor za branitelje. 

 Ovim Nacrtom Statutarne odluke  o dopuni Statuta Grada Ogulina dodaje 

se novi članak 38a. kojim se utvrĎuju nadležnosti Odbora za branitelje sukladno 

utvrĎenom Prijedlogu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina. 

 Člankom 3. ove Statutarne odluke ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik 

i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta Grada Ogulina. 

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA 

          Cilj provoĎenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje 

javnosti s Nacrtom prijedloga  Statutarne odluke o dopuni Statuta Grada Ogulina 

i dobivanje stručno utemeljenih  mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA  

         OD 24. KOLOVOZA DO 23. RUJNA  2018. GODINE 

 

          Pisane primjedbe za sudjelovanje na savjetovanju dostavljaju se na e-mail 

adresu:  

grad-ogulin@ogulin.hr 

mailto:grad-ogulin@ogulin.hr


 

          IzraĎivač nacrta akta, nakon provedenog postupka savjetovanja sastavlja 

izvješće u kojem su sadržane prihvaćene i neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz 

rasprave te ga objavljuje na službenoj Internet stranici Grada. 

 

      Koordinatorica savjetovanja 

      Karmela Matić, prof. 

 

 


