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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 

GRAD OZALJ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 012-03/18-01/01 
URBROJ: 2133/05-01-18-01 
Ozalj, 30. siječnja  2018.g. 
 
 Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 123/17) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 
7. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018.g. donosi 
 

 
STATUTARNU ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
S T A T U T A  

G R A D A  O Z L J A  
 
 

Članak 1. 
 

 U Statutu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/09, 1/13, 2/13, 7/13 – 
pročišćeni tekst) članak 20. mijenja se i glasi: 

''Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova 
Gradskog vijeća, 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 dužan je u roku od 30 dana od zaprimanja dostaviti zaprimljeni prijedlog 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi 
utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje 
sukladno zakonskim odredbama. 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum. 

  Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog 
vijeća’’.  

 
Članak 2. 

 
  Članak 21. mijenja se i glasi:  
''Raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika može predložiti: 

– 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Ozlja, 

– 2/3 članova Gradskog vijeća. 
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 Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u 
popis birača Grada Ozlja, predsjednik Gradskog vijeća dužan je u roku od 30 dana od 
zaprimanja dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu 
i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja 
birača. 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv 
gradonačelnika u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o 
raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i zamjenika Gradsko vijeće donosi 
dvotrećinskom većinom glasova svih članova.'' 

 
Članak 3. 

 
 Članak 24. mijenja se i glasi:  
‘’Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće Grada Ozlja, osim odluke 
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.’’ 

 
 

Članak 4. 
 

 U čl. 33. podstavak 6. riječi ''raspolaganju ostalom imovinom'' zamjenjuju se riječima 
''drugom raspolaganju imovinom'', u podstavku 8., riječi  ''odjela i službi'' zamjenjuju se rječju: 
''tijela''. 
 
 U čl. 33. brišu se podstavak 14. ''odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u 
kojima Grad Ozalj ima 100-tni udjel, odnosno dionica i određuje predstavnika Grada Ozlja u 
skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Ozalj nema 100-tni udjel odnosno dionice'', te 
podstavak 22. ''imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i 
posebnim odlukama Gradskog vijeća''. 
 

Članak 5. 
 

 Članak 37. st. 1. mijenja se i glasi: 
 
''Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji 
se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, 
odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 
predstavničkog tijela.'' 

 
Članak 6. 

  
U članku 38. st. 1, podstavak 4. riječi ''pročelnicima upravnih odjela'' zamjenjuju se 

''pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela''.  
  

Članak 7.  
 

U čl. 43. st. 3., podstavak 5. riječi ''raspolaganju ostalom imovinom'' zamjenjuju se 
riječima ''drugom raspolaganju imovinom'', u podstavku 11. riječi ''pročelnike upravnih tijela'' 
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zamjenjuju se riječima '' pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela'', u podstavcima 15. i 16. riječi 
''odjela i službi'' zamjenjuju se riječju ''tijela''. 

U čl. 43. st. 5. mijenja se i glasi: 
''Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavak 13. ovoga članka gradonačelnik je 
dužan objaviti u prvom broju ''Službenog glasnika'' Grada Ozlja koji slijedi nakon donošenja te 
odluke.'' 

Članak 8. 
 

U članku 49. riječi ''člankom 20.'' zamjenjuju se riječima ''člankom 21.''  
 
 

Članak 9. 
Članak 50. mijenja se i glasi: 

 
 ''Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ozlja kao i 
poslova državne uprave prenesenih na Grad Ozalj ustrojava Jedinstveni upravni odjel (dalje u 
tekstu: JUO) Grada Ozlja. 
 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja 
imenuje Gradonačelnik.  

Jedinstveni upravni odjel, u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno 
izvršava provođenje općih akata koje donese Gradsko vijeće.'' 
 

Članak 10. 
 

 U članku 52. st. 1. toč. 2. riječ: ''radni'' zamjenjuje se rječju: ''službenički'', a riječi ''radnog 
odnosa'' zamjenjuju se rječju: ''službe''.  
 

Članak 11. 
  
 U članku 54 st. 1. brojka ''54'' zamjenjuje se brojkom ''53''. 
 Članak 54. st. 2. briše se.  
 

Članak 12. 
 

 U članku 72. st. 1. riječ: ''domaćina'' zamjenjuje se rječju: ''gospodara''. 
 

Članak 13. 
 

U čl. 74. st. 1. podtoč. 5 brišu se riječi: ''koju daje Gradsko vijeće'', a u podtoč. 7. brišu se 
riječi: ''i dotacija''. 

 
Članak 14.  

 
Članak 77. mijenja se i glasi:  

 

''Temeljni financijski akt Grada Ozlja je proračun. 

Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i  

podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 

Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.'' 
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Članak 15. 
 

Članak  84. mijenja se i glasi: 
 

''Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne 
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba 
(upravne stvari). 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donose upravna tijela Grada, 
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Karlovačke županije. 

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku. 

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika, kojima se rješava o 
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije 
drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu 
donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako 
u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće 
obavlja Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.’’ 

 
Članak 16. 

 
 U članku 85. st. 2. riječi: ''dan nakon objave'' zamjenjuju se riječima: ''prvog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku'' Grada Ozlja''.  
 

Članak 17. 
 

U članku 86. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

''Savjet mladih Grada Ozlja može sudjelovati u radu Gradskog vijeća davanjem mišljenja, 
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, na način propisan 
Poslovnikom Gradskog vijeća.'' 

Članak 18. 
 
 U članku 87. st. 1., nakon podtoč. 3. dodaje se:  

- ''provođenjem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtima 
općih akata.'' 

 
Članak 19. 

 
Članak  88. st. 2. mijenja se i glasi:  

''Prije donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta, kad se njima 
utječe na interese građana i pravnih osoba, Grad će putem službene internetske stranice objaviti 
nacrt općeg akta s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta te 
pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.'' 
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Članak 20. 
 

 Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni 
tekst Statuta. 
 
 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom 
glasniku" Grada Ozlja. 
 
 
 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA: 

Stjepan Zoretić 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured državne uprave u 
Karlovačkoj županiji 

2. ''Službeni glasnik'', 
3. Dokumentacija 
4. Pismohrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


