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 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim
izborima (''Narodne novine'' br. 144/12) te članka 23. Statuta Grada Ogulina
(''Glasnik Karlovačke županije'' br. 25/09) Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici
održanoj dana 15. ožujka 2013. donijelo je

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA GRADA OGULINA

Članak 1.
U Statutu Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 25/09) u članku
12. stavku 2. riječ ''polovina'' zamjenjuje se riječju ''većina''.

Članak 2
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Osim slučajeva iz članka 12. ovog Statuta referendum se raspisuje i za
opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži
20% ukupnog broja birača Grada Ogulina.
Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja
birača u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrñivanja je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača,
Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke
središnjeg ureda državne uprave.
Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih
zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma,a Vlada
Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje
poslova iz nadležnosti gradonačelnika.“
Članak 3.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja
članova predstavničkog tijela, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako
prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o
raspisivanju referenduma.
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača,
predsjednik Gradskog vijeća u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja
prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu radi utvrñivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako

središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivane referenduma ispravan, Gradsko
vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga
raspisati referendum.“
Članak 4.
U članku 23. stavku 1.
- podstavak 7 mijenja se i glasi:
„- odlučuje o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina Grada i
raspolaganju ostalom imovinom u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuñivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom
imovinom,“
- podstavak 16. mijenja se i glasi:
„- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i
razrješuje i druge osobe odreñene zakonom, drugim propisom ili statutom,“
Članak 5.
Članak 25. mijenja se i glasi:
„Članovi Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrñenom u
Zakonu o lokalnim izborima.
Mandat članova Gradskog vijeća traje 4 godine, a počinje danom
konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspisivanju izbora.“
Članak 6.
Članak 26. mijenja se i glasi:
„Vijećniku prestaje mandat u sljedećim slučajevima:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske odluke,
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
4. ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta,
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno
odredbama zakona kojim se ureñuje hrvatsko državljanstvo,
6. smrću.
Pisana ostavka vijećnika podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1.
ovoga čanka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja
sjednice Gradskog vijeća. Pisana ostavka vijećnika treba biti ovjerena kod javnog
bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.
Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovoga članka ne
proizvodi pravni učinak.
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države
članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovog
članka.“

Članak 7.
Članak 27. mijenja se i glasi:
„Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti,osim osoba kojima je
Zakonom o lokalnim izborima zabranjeno kandidiranje,može se kandidirati za člana
predstavničkog tijela jedinice, a ukoliko bude izabrana za člana predstavničkog tijela,
do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti,odnosno prihvaćanju
dužnosti člana predstavničkog tijela obavijestiti upravno tijelo Grada.
Vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti
dužan je o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća u roku od 8 dana od
prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.
Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovog članka mandat miruje
po sili zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti vijećnik nastavlja s obnašanjem
dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev
predsjedniku Gradskog vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od
prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog
dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani
zahtjev iz stavka 4. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih
razloga.
Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz
osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća.
Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka
počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima dostavi
propisanima Zakonom o općem upravnom postupku a ne može trajati kraće od šest
mjeseci. Vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja
mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.
Vijećnika kojem mandat miruje, za vrijeme mirovanja mandata, zamjenjuje
zamjenik, u skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima.
Na sjednici Gradskog vijeća umjesto vijećnika koji je stavio mandat u
mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja
ima zamjenik tog vijećnika odreñen sukladno odredbama Zakona o lokalnim
izborima.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja
mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.“
Članak 8.
U članku 28. stavku 1. dodaje se podstavak 8 koji glasi:
„-uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.“
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način,
zbog glasovanja,izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog
vijeća.“

Članak 9.
U članku 30. stavak 2. se mijenja i glasi:
„Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz
reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov
prijedlog.“
U stavku 3. riječ „troškova“ briše se.
Članak 10.
U članku 31. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
„Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili
drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno sa izvatkom iz
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisanim statutom i
poslovnikom, u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez
odgode dostaviti gradonačelniku.“
Članak 11.
U članku 34. stavku 1. podstavku 1. riječi „i potpredsjednika“ brišu se.
Članak 12.
U članku 36. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:
„- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o
mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja
nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati
vijećničku dužnost,“
Podstavak 5. se briše.
Članak 13.
U članku 38. stavku 2. iza riječi „godine“ briše se točka i dodaju riječi:
„,a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata
izbora.“
U stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:
„-odlučuje o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina Grada Ogulina i
raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuñivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom
imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati
najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00kuna, tada može
odlučivati najviše do 70.000,00kuna. Stjecanje i otuñivanje nekretnina i pokretnina te
raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Grada Ogulina i
provedeno u skladu sa zakonom.“
Podstavak 10. mijenja se i glasi:

„- imenuje i razrješava predstavnike Grada Ogulina u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 23. stavka 1. podstavka 11.
Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije odreñeno. Odluku o imenovanju i
razrješenju gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od
dana donošenja i objaviti u službenom glasilu Grada Ogulina.“
Članak 14.
Iza članka 38 dodaje se novi članak 38a. koji glasi:
„Članak 38a.
Iznimno od odredbe članka 38. stavka 1. ovog Statuta, nositelj izvršne vlasti u
Gradu Ogulinu je i zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika ako je mandat
Gradonačelnika prestao nakon isteka 2 godine mandata.
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je onaj zamjenik koji je izabran
na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom i koji je na kandidaturi za izbor
gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za gradonačelnika.
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti
gradonačelnika.“
Članak 15.
Članak 39. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku 8 dana od
dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeñen zakon ili drugi propis te tražiti
od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke obustavi otkloni
uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez
odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti
mu odluku o obustavi općeg akta,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocjeni da je taj akt
u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.“
Članak 16.
U članku 42. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina treći (3.) zamjenik
gradonačelnika bira se iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine na način
odreñen zakonom kojim se ureñuje izbor izvršnog tijela. Izabrani zamjenik
predstavnik je nacionalne manjine u izvršnom tijelu.“
Članak 17.
Članak 44. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su
izabrani obavljati profesionalno.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja
na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Grada o tome na
koji način će obnašati dužnost.

Za osobu iz stavka 1. ovog čanka koja nije postupila na način propisan
stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.
Dan stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovog članka smatra se dan
početka mandata odreñen posebnim zakonom.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u
tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti
nadležnom upravnom tijelu Grada, a novi način obavljanja dužnosti započinje prvog
dana sljedećeg mjeseca nakon dostave pisane obavijesti.“
Članak 18.
Članak 45. mijenja se i glasi:
„Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuñen na bezuvjetnu kaznu
zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području Grada Ogulina,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine
mandata raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike.
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će njegov
zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do
provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade
republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine
mandata neće se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost
gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno
sa njim i koji je na kandidaturi za izbor gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata
za gradonačelnika.
Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika prestane mandat samo
njegovom zamjeniku, neće se raspisivati prijevremeni izbori za zamjenika
gradonačelnika.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika iz stavka
3. ovog članka raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove
zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, ako prestane mandat zamjeniku
gradonačelnika izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisat će se
prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.“
Članak 19.
Članak 46. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik i njegovi zamjenici koji su izabrani zajedno s njim mogu se
opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja
birača upisanih u popis birača Grada Ogulina.

Referendum se ne može raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.
Referendum za opoziv gradonačelnika ne smije se raspisati prije roka od 12
mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv kao ni u godini
u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.
Na postupak raspisivanja i provoñenja referenduma za opoziv gradonačelnika
i njegovih zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se ureñuje provedba referenduma.
Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika donesena je ako se na
referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali uz uvjet da ta većina
iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Ogulina.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika nastupio
opozivom raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike.
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.“
Članak 20.
Članak 54. mijenja se i glasi:
„Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog
odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju grañani s područja mjesnog odbora koji imaju
biračko pravo.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran grañanin koji ima biračko
pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima tajnim
glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća
mjesnog odbora ureñuje Gradsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom
odredba zakona kojim se ureñuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.
Mandat člana vijeća mjesnog odbora traje 4 godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog
odbora, poslovnik o svom radu u skladu sa statutom, financijski plan i godišnji
obračun te obavlja i druge poslove utvrñene zakonom i statutom.“
Članak 21.
U članku 55. stavku 1. riječi „tajnim glasovanjem“ zamjenjuju se riječima
„većinom glasova svih članova“.
Članak 22.
U članku 59. riječi „način izbora“ zamjenjuju se riječima „sva pitanja vezana uz
izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora“.
Članak 23.
U članku 66. stavku 2. iza riječi „zakonom“ dodaju se riječi „i svojim
poslovnikom“.
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

„Predlagatelji utvrñeni poslovnikom Gradskog vijeća mogu predložiti
donošenje odluke o privremenom financiranju.
Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku
od 15 dana od donošenja.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne donose ni odluka o privremenom
financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdatka u skladu s
posebnim zakonom.“
Članak 24.
Članak 73. mijenja se i glasi
„Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela donose
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih
i pravnih osoba (upravne stvari).
Iznimno od stavka 1. ovog članka u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća
kad je to odreñeno zakonom pojedinačne akte kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose prvostupanjska tijela
državne uprave.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje donose upravna tijela
Grada može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.
Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor
sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.
Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne
osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne
ovlasti.“
Članak 25.
Članak 74. mijenja se glasi:
„Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava
o pravima obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim
zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti
upravni spor.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom
djelokrugu donose Gradsko vijeće i izvršno tijelo Grada obavljaju nadležna središnja
tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu sukladno posebnom zakonu.“
Članak 26.
U članku 77. stavku 2. riječ „danom“ mijenja se riječima „dan nakon“.
Članak 27.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
''Glasniku Karlovačke županije'', osim članaka 13. stavaka 2. i 3., te članaka 16. i 17.
koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih
općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 5. stavak 4. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske
Europskoj uniji.

KLASA:
URBROJ:
Ogulin,________2013.
Predsjednik Gradskog vijeća
______________________
Milan Sabljak, dipl. ing.

O B R A Z L O Ž E NJ E
uz prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Ogulina

Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj)
samoupravi kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2012. godine i koji
je objavljen u Narodnim novinama br. 144 od 21. prosinca 2012. godine, a stupio je
na snagu 29. prosinca 2012. godine u članku 54. propisana je obveza jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade svoje Statute i druge opće
akte s odredbama ovog Zakona u roku od 3 mjeseca od njegovog stupanja na
snagu.
Hrvatski sabor je na istoj sjednici donio i Zakon o lokalnim izborima koji je
takoñer stupio na snagu 29. prosinca 2012. godine. Tim Zakonom u članku 139.
propisana je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da
usklade svoje Statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 3 mjeseca
od dana stupanja na snagu.
Jedan od općih akata je i Statut Grada Ogulina stoga Odbor za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost predlaže Gradskom vijeću da usvoji Statutarnu
odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ogulina.

Predsjednik Odbora za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
__________________________
Milan Hudurović, dipl. upravni pravnik

