
Plan normativne aktivnosti za razdoblje siječanj – prosinac 2014. 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU 

1. Prijedlog Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 
upravna tijela Grada Ogulina za 2014. 

2. Prijedlog Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Ogulina za 2014. 
3. Prijedlog Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu 

prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara 
4. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje 

prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 
5. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 

Ogulin u 2014. godini 
6. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu 
7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o sprječavanju sukoba interesa i popisu pravnih osoba 

od posebnog interesa za Grad Ogulin 
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih 

oblika socijalne pomoći za 2014. godinu 
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

za područje Grada Ogulina 
10. Prijedlog Odluke o potvrđivanju zapovjednika JVP Ogulin  
11. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu 
12. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu 
13.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2013. 

godinu 
14. Izvješće o izvršenju Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika 

socijalne pomoći za 2013. godinu 
15. Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za 

razdoblje 2013.–2015. godinu 
16. Izvješće o izvršenju Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu 

Grada Ogulina u 2013. godini 
17. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu 
18. Prijedlog  izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2014. godinu 
19. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2014. 

godinu 
20. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2014. 

godinu 
21. Prijedlog izmjena i dopuna Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 

Ogulina za razdoblje 2014. – 2016. godine 
22. Prijedlog izmjena i dopuna Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem 

gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini 
23. Prijedlog  izmjena i dopuna Programa utroška šumskog doprinosa za 2014. godinu 
24. Prijedlog Odluke o broju stipendija za učenike/ce i studente/ice u školskoj/akademskoj 

godini 2014./2015. i visini mjesečne stipendije 
25. Prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima za učenike/ce i studente/ce 
26. Prijedlog Odluke o uvjetima za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u 2014. 

godini 
27. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2015. i Projekcija za 2016. i 2017. 



28. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu 
29. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu 
30. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu 
31. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 

2015. – 2017. godine 
32. Prijedlog Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada 

Ogulina u 2015. godini 
33. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 
34. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje 

političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina za 2015. godinu 
35. Prijedlog Odluke o određivanju operativnih  snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 

spašavanje Grada Ogulina 
36. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Ogulina 
37. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2014. 

godinu 
38. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Grada Ogulina u 2015. godini 
 
 


