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Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i 
obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2016. godinu 

 
 
 
 
 
 Grad Ogulin je temeljem članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
(„Narodne novine“ 69/99, 151/03, 157/03, 100/04) donio Odluku o spomeničkoj renti Grada Ogulina 
dana 06. veljače 2006. godine („Glasnik Karlovačke županije“ 05/06). Odluka o načinu i uvjetima 
raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine („Glasnik Karlovačke županije“ 
37/07) donesena je 15. studenog 2007. godine. Navedene Odluke izmijenjene su na sjednici 17. 
studenog 2009. godine („Glasnik Karlovačke županije“ 45/09). Povjerenstvo za obnovu objekata 
zaštićene spomeničke baštine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od predsjednika, 
zamjenika i tri člana provodi postupak oglašavanja za prikupljanje zahtjeva, razmatra iste te utvrđuje 
prijedlog odluke o dodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene 
spomeničke baštine. 
 23. svibnja 2016. godine, Gradonačelnik je izmijenio Rješenje o imenovanju Povjerenstva jer je 
dugogodišnji član gosp. Davor Trupković postao pomoćnik Ministra kulture, a umjesto njega je 
imenovana gđa. Sonja Jakšić, dipl.ing.arh. u svojstvu predstavnice Konzervatorskog odjela u Karlovcu. 
 
 
 U 2016. godini Javni oglas za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za 
sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline 
(u daljnjem tekstu: Javni oglas), raspisan je  6. lipnja 2016. godine. Isti je objavljen 7. lipnja 2016. u 
Večernjem listu, na oglasnoj ploči Grada Ogulina i na službenoj web stranici Grada Ogulina te je 
javljeno i svim upraviteljima zgrada da se prikupljaju zahtjevi. 
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 Pravne odnosno fizičke osobe zainteresirane za obnovu svojih stambenih ili poslovnih objekata 
u povijesnoj jezgri Grada Ogulina mogle su se javiti na Javni oglas. 
 
Povjerenstvo je nakon pregleda dostavljene dokumentacije i napravljene računske kontrole, predložilo 
gradonačelniku način dodjele proračunskih sredstava.  
Gradonačelnik je 03. kolovoza 2016. godine donio Odluku o dodjeli sredstava Proračuna za 
sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine svim podnositeljima zahtjeva 
(fizičke i pravne osobe) u iznosu od 40% od najpovoljnije ponude. 
 Od sedam objekata za koja su odobrena sredstva od strane Grada, nisu realizirani radovi na 
uređenju pročelja zgrade u Ogulinu, V. Nazora 11, jer je Udruženje obrtnika odustalo od podnijetog 
zahtjeva, kao i sanacija krovišta na zgradi u Ogulinu, J.b. Jelačića 3a, 3b i J.J. Strossmayera 6a  za koju 
stanari još nisu izabrali izvođača radova. 
 
  Sredstva spomeničke rente u dijelu kojim raspolaže Grad Ogulin, a nije vezano za prije 
navedeni Javni poziv, usmjerena su na završetak rekonstrukcije zgrade Pučkog otvorenog učilišta 
Ogulin i na završetak radova na krovištu „Doma penzionera“ u Ogulinu, Proce 16. 
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PRILOZI: 
1. Odluka o dodjeli sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke 

baštine od 03. kolovoza 2016. godine 
 

2. Odluka o dodjeli sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke 
baštine od 14. srpnja 2016. godine 
 

3. Odluka o financiranju radova na završetku zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin sredstvima Proračuna za 
sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine od 14. srpnja 2016. godine 

 
 


