
POZIV NA SAVJETOVANJE  

NACRTA PRIJEDLOGA POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA 

 
          Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu  javnost da dostavi 

svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o 

izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

 Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ogulina donijelo je Gradsko vijeće Grada 

Ogulina na sjednici održanoj dana 4. rujna 2018. godine i dostavljen je Uredu 

državne uprave u Karlovačkoj županiji na ocjenu zakonitosti. 

 

 Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji prilikom nadzora akta dalo je 

preporuke za usklađivanje odredbi Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina 

sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 

mišljenjima Ministarstva uprave. 

 

 Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na sjednici održanoj  6. 

svibnja  2019. godine utvrdio je Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i 

dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina, na način da se u članku 5. 

Poslovnika utvrđuje da pored predsjednika Gradskog vijeća dopunu dnevnog reda 

na konstituirajućoj sjednici može dati i 1/3 vijećnika. Nadalje, u članku 42. 

propisuje se da svaki vijećnik može biti ovlašteni predlagatelj akata koje donosi 

Gradsko vijeće.  

 U glavi X. „SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA“ briše se poglavlje 1. Vrste 

sjednica Gradskog vijeća i članak 70. 

 Mijenja se članak  71. stavak 4. na način da ukoliko predsjednik Gradskog 

vijeća ne sazove sjednicu u roku od 15 dana, na obrazloženi zahtjev najmanje 

jedne trećine članova predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati gradonačelnik u 

roku od 8 dana. 

 U člancima 81. do 87. Poslovnika mjere za osiguravanje reda na sjednici 

više se ne nazivaju „stegovne mjere“ već „mjere“.  

 Također se članak 101. Poslovnika usklađuje s odredbom članka 91. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koja utvrđuje da 

predsjednicima i ostalim dužnosnicima predstavničkog tijela dužnost prestaje 

danom kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, 

a najkasnije tridesetog  dana od dana podnošenja ostavke. 

 



CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA 

 

          Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s Nacrtom  

prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Ogulina i dobivanje stručno utemeljenih  mišljenja, primjedbi i 

prijedloga. 

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

OD 30. SVIBNJA  DO 29. LIPNJA  2019. GODINE 

 

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

adresu: grad-ogulin@ogulin.hr .  Izrađivač 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. 
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