
 
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

KARLOVAČKA   ŽUPANIJA 

   
G R A D   O G U L I N 

GRADONAČELNIK 
Povjerenstvo za obnovu objekata 

zaštićene spomeničke baštine 
 

Na temelju Odluke o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine (Glasnik 

Karlovačke županije, br. 37/07 i 45/09), Povjerenstvo za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine objavljuje 

 
J A V N I   O G L A S 

za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za 
sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na 

prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline  
 

1. Ovim putem pozivaju se vlasnici (suvlasnici) objekata koji imaju svojstvo kulturnog dobra ili se nalaze na prostoru 

zaštićene urbanističko povijesne cjeline Grada Ogulina da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranjem do najviše 60% 

vrijednosti radova na očuvanju i obnovi spomenutih objekata. 

2. Rok za dostavu zahtjeva iz točke 1. je 05. travnja 2013. godine 

3. Zahtjev mora sadržavati 

3.1. Naziv i točnu adresu podnositelja zahtjeva, te vlasnički list  

(u slučaju suvlasništva nad objektom za koji se traži sufinanciranje - suglasnost svih suvlasnika za namjeravani zahvat 

odnosno suglasnost većine suvlasnika sukladno odredbi članka 6. stavak 2. Odluke o načinu i uvjetima raspodjele 

sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine, Glasnik Karlovačke županije, br. 37/07 i 45/09) 

3.2. Obrazloženje zahtjeva s opisom vrste radova za koje se traže sredstva, te rok u kojem se planiraju izvesti. 

3.3. Troškovnik radova za koje se traži sufinanciranje, izrađen od strane ovlaštene osobe 

3.4. Posebne uvjete za namjeravani zahvat utvrđene od strane nadležnog Konzervatorskog odjela 

3.5. Prethodno odobrenje za namjeravani zahvat i radove prema troškovniku izdano od strane nadležnog Konzervatorskog 

odjela 

3.6. Najmanje tri ponude s cijenom za radove po troškovniku iz točke 3.3. ovjerene od strane različitih izvođača radova 

4. Povjerenstvo neće odobriti sredstva za uređenje pročelja objekta (poglavito ulične fasade) ukoliko stolarija na istome nije u 

skladu s posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela 

5. Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dodjelu sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene 

spomeničke baštine, Povjerenstvo i Gradonačelnik će uz kriterije utvrđene u članku 9. Odluke voditi brigu i o naplati 

spomeničke rente za objekt za koji se traži sufinanciranje  

6. Mjesto i adresa za predaju zahtjeva 
GRAD OGULIN, UL. B. FRANKOPANA 11, 47300 OGULIN, p.p. 77  

Povjerenstvo će nakon pregleda svih zaprimljenih zahtjeva predložiti Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli 

sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine. 
Sredstva za odobrene projekte doznačivat će se podnositelju zahtjeva na način da će u svakoj privremenoj i 
ovjerenoj situaciji o izvedenim radovima Grad Ogulin podnositelju zahtjeva doznačiti srazmjeran udio ukupno 
odobrenih sredstava vodeći računa da je i on na isti način namirio svoj udio u obvezi plaćanja. 

7. U roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata 

zaštićene spomeničke baštine Gradonačelnik će izvijestiti sve podnositelje zahtjeva o odabranim projektima za 

sufinanciranje. 
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