
POZIV NA SAVJETOVANJE 

  

NACRT STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA GRADA OGULINA 

 
          Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu  javnost da 

dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt Statutarne odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Grada Ogulina  

 

OBRAZLOŽENJE 

 

 Donošenjem Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ br. 

66/19)  stvorene su pretpostavke za izmijene 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, 19/13 – pročišćeni 

tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19). u dijelu kojim je propisana stvarna 

nadležnost ureda državne uprave u županijama za obavljanje poslova državne 

uprave kojima se pojedini poslovi državne uprave povjeravaju županijama, osim 

poslova upravnog i inspekcijskog nadzora te nadzora zakonitosti općih akata 

koji se, ovisno o upravnom području, stavljaju u nadležnost tijela državne 

uprave.  

 Budući da se više ne ustrojavaju uredi državne uprave u županijama, ne 

utvrđuje se ni podjela tijela državne uprave na središnja i prvostupanjska tijela 

državne uprave.  

 Tako se nacrtom ove Statutarne odluke vrši usklađivanje s odredbama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao u predloženom 

tekstu.  

 Člankom 7. vrši se terminološko usklađivanje s odredbama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; odnosi se na sljedeće odredbe 

Statuta: članak 13. stavak 2. i 3., članak 18. stavak 1., članak 41. stavak 1., 

članak 52. stavak 1. i članak 82. stavak 2. 

 Člankom 8. ove Statutarne odluke ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik 

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

 Člankom 9. propisuje se stupanje na snagu Statutarne odluke osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Odbor za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost  utvrdit će Prijedlog Statutarne odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Grada Ogulina  koji će uputiti Gradskom vijeću 

Grada Ogulina na usvajanje. 

 

 

 

 



 

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA 

 

          Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s 

Nacrtom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ogulina i 

dobivanje stručno utemeljenih  mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

OD 10. VELJAČE 2020. DO 11. OŽUJKA  2020. 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. 

 

 

      GRAD OGULIN 
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