IZVJEŠĆE O DONESENIM ODLUKAMA, RJEŠENJIMA I ZAKLJUČCIMA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2015. GODINE

SIJEČANJ
Na temelju članka 143. stavak 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14),
Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza
redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. (NN br.1/15). i članka 38. Statuta
Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije broj 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina, dana
09. siječnja 2015. godine, donosi

O D L U K U
o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza
učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Ogulina za razdoblje siječanj - lipanj
2015.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza učenika
srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Ogulina, a pohañaju srednju školu na
području Karlovačke županije i koji navedeno pravo ostvaruju sukladno Odluci Vlade Republike
Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola
u razdoblju siječanj - lipanj 2015.
Članak 2.
Javnim prijevozom učenika u smislu odredbi ove Odluke smatra se javni linijski prijevoz u
cestovnom prometu (autobus) i javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak) od mjesta prebivališta
odnosno boravišta do mjesta školovanja.

-

Članak 3.
Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza su:
da su redoviti učenici srednjih škola na području Karlovačke županije ili drugih županija
ukoliko na području Karlovačke županije nema takove škole odnosno programa
da učenik kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog prijevoza (autobus i
vlak)
da imaju prebivalište na području Grada Ogulina
da imaju boravište odnosno smještaj u ðačkom domu u Dugoj Resi
da im je udaljenost od mjesta prebivališta odnosno boravišta do škole veća od 5 km.

Članak 4.
Iznimno od prethodnog članka pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ne ostvaruju učenici
koji su smješteni u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja.
Članak 5.
Odlukom Vlade RH iz članka 1. ove Odluke osigurana su sredstva iz državnog proračuna u
iznosu od 75% od iznosa cijene mjesečne karte unutar utvrñenog limita od strane Vlade RH, dok će
preostalih 25% do punog iznosa mjesečne karte unutar limita iz stavka 1. ovog članka sufinancirati
Karlovačka Županija i Grad Ogulin u jednakim omjerima, odnosno svaki sa 12,5 %.
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Subvencija iz stavka 1. financira se sredstvima Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu –
GLAVA 08 Školstvo, AKTIVNOST: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. Ista će se
doznačiti izravno na račune prijevoznika prema ispostavljenim fakturama.

Članak 6.
Učenici ostvaruju pravo korištenja subvencije kupnjom mjesečnih karata kod prijevoznika.
Prijevoznik se obvezuje uz fakturu dostaviti popis učenika.
Grad će za potrebe provoñenja ove odluke po potrebi koristiti podatke škola, drugih tijela i
institucija (Karlovačke županije).

Članka 7.
S prijevoznicima iz članka 2. ove Odluke sklopiti će se Ugovori kojima će se regulirati
meñusobna prava i obveze.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.
KLASA: 022-01/15-01/1
URBROJ: 2133/02-01/1-15-1
Ogulin, 09.01.2015.

Na temelju članka13. i 20. Odluke o davanju stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam
(Glasnik Karlovačke županije, br. 7/09) i članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke
županije, br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina donosi
O D L U K U
o davanju stana u najam

1) Marici Jozanović, OIB: 71744905322 iz Drežnice, Drežnica 16A, daje se u najam stan u Drežnici,
Drežnica 16A (stan na I. katu), ukupne stambene površine 41,30 m2 a koji se sastoji od jedne sobe,
kuhinje
i
izbe.

2) Valentinu Paseku, OIB: 04476910207 iz Drežnice, Drežnica 16A, daje se u najam stan u Drežnici,
Drežnica 16A (stan u potkrovlju), ukupne stambene površine 27,60 m2 a koji se sastoji od jedne
sobe i kuhinje. U zajedničkom kućanstvu živi i brat: Vedran Pasek, roñ. 1990. god.

3) Zadužuje se SKG d.o.o. da s osobama navedenim u točki 1) i 2) sklopi Ugovor o najmu stana s
početkom

najma

od

01.

veljače

2015.

godine.

4) Prije sklapanja Ugovora o najmu sukladno točki 3) SKG d.o.o. raskinut će Ugovor o najmu stana,
Klasa: 370-01/10-01/98 od 03.10.2010. god. i Ugovor o najmu stana, Klasa: 370-01/13-01/18 od
16.05.2013.
god.

5) Ova

Odluka

stupa

na

snagu

O b r a z l o ž e nj e
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danom

donošenja.

Marica Jozanović zajedno s malodobnim sinovima, Valentinom i Vedranom, na temelju
Ugovora o najmu stana koristi stan na adresi Drežnica 16a (u potkrovlju). Kako su s vremenom sinovi
odrasli stan je postao neadekvatan za tročlano domaćinstvo te je novom Odlukom o davanju stana u
najam, Klasa: 022-01/13-01/21 od 10. svibnja 2013. godine Marici Jozanović i sinovima kao
članovima kućanstva dan u najam stan na istoj adresi na I. katu.
Na temelju tako donijete Odluke, Marica Jozanović preselila je u novo dobiveni stan dok su
sinovi "samostalno" nastavili koristiti stan u potkrovlju.
Dana 12.12.2014. Valentino Pasek podnio je zamolbu da mu se odobri najam stana u kojem
živi zajedno s bratom obzirom da majka Marica Jozanović kao najmoprimac više ne boravi u tom
stanu. Na taj način, ispravno bi se regulirale obaveze i plaćanja za spomenuti stan na njegovo ime kao
stvarnog korisnika koji u stanu živi zajedno s bratom.
O podnesenoj zamolbi upoznata je i Marica Jozanović kao stvarni najmoprimac te ista nema
primjedbi da se zamolbi udovolji odnosno da se s njom raskine Ugovor o najmu.
Obzirom na sve navedeno odlučeno je kao u izreci rješenja.

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana dostave ove Odluke sukladno odredbi čl. 15.
st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte
preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne
pomoći.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane Odluke te primjerak tužbe za tuženo upravno
tijelo.
Klasa: 022-01/15-01/14
Urbroj: 2133/02-01/1-15-1
Ogulin; 16. siječanj 2015.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a
u svezi članka 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Glasnik Karlovačke županije br. 14/07, 41/07 i
25/09), Gradonačelnik Grada Ogulina, u predmetu produženja radnog vremena tvrtki Takač d.o.o.,
Ogulin, Žegar VI/38, za ugostiteljski objekt Caffe bar Dreams, koji posluje na lokaciji Ogulin, Nova
cesta 1, dana 23. siječnja 2015., donosi
RJEŠENJE
1. Tvrtki Takač d.o.o.Ogulin, Žegar VI/38, za ugostiteljski objekt Caffe bar Dreams, koji
posluje na lokaciji Ogulin, Nova cesta 1,
odobrava se radno vrijeme drugačije od
propisanog Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti za dan 24. siječnja 2015. do 03,00 sata
slijedeći dan.
2. Tužba ne odgaña izvršenje ovog Rješenja.
O B R A Z L O Ž E NJ E
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Tvrtka Takač d.o.o.Ogulin, Žegar VI/38, podnijela je 23. siječnja 2015. godine zahtjev za
produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta Caffe bar Dreams, koji posluje u Ogulinu, Nova
cesta 1, za dan 24. siječnja 2015. do 03,00 sata slijedeći dan.
Produženje radnog vremena zatraženo je budući da predmetni ugostiteljski objekt sukladno
članku 2. stavku 2. točki 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Glasnik Karlovačke županije br. 14/07,
41/07 i 25/09) može raditi do 24,00 sata, odnosno sukladno članku 3. navedene Odluke petkom,
subotom, uoči i na dane državnih blagdana, izuzev posljednjeg dana blagdana, ako blagdani traju duže
od jednog dana može raditi od 06,00 do 02,00 sata.
Člankom 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti utvrñeno je da Gradonačelnik može na zahtjev
ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine,
manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada, organizacije svadbi i
maturalnih zabava i slično), pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije
donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje
radnog vremena.
Obzirom da će se u subotu 24. siječnja 2015. godine u Caffe baru Dreams održati dobrotvorni
party kao podrška Ski klubu Ogulin za njihov predani rad na skijalištu u Vučićima tj. Stazi Kuti,
dozvoljava se produženje radnog vremena, kao u izreci Rješenja.
Budući da za ugostiteljski objekt do sada nisu donijete mjere ranijeg završetka radnog vremena,
odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena, odlučeno je kao u izreci ovog
Rješenja, uvažavajući u cijelosti zahtjev podnositelja.
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno. Temeljem članka 77.a 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, 25/12, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se
može u roku od 30 dana od primitka Rješenja pokrenuti upravni spor tužbom pri Upravnom sudu
Republike Hrvatske.
Upravna pristojba po tbr. 1. i 2. ZOUP-a, u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima,
naplaćena je i poništena na podnesku.
Klasa: 330-04/15-01/1
Urbroj: 2133/02-01/1-15-2
Ogulin, 23.01.2015.
Na temelju članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu i članka
38. Statuta Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije", br. 25/09 i 12/13) Gradonačelnik Grada
Ogulina donosi
ODLUKU
o sufinanciranju crpljenja i odvoza fekalija
I.
Grad Ogulin će u cilju provedbe kapitalnog projekta K100004 Izgradnja sustava kanalizacije iz
sredstava Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu - pozicija R255 Sufinanciranje odvoza fekalija,
fizičkim osobama - korisnicima javnih vodnih usluga koji nemaju mogućnost priključenja na sustav
javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sufinancirati 40% iznosa utvrñenog važećim cjenikom
isporučitelja javne vodne usluge.
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II.
Postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje i način plaćanja sufinanciranog iznosa za
pruženu uslugu i iz točke I. Grad Ogulin urediti će zasebnim ugovorom s isporučiteljom javnih vodnih
usluga.
III.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu i
Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno ureñenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne
poslove.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 022-01/15-01/
Urbroj: 2133/02-01/1-15-1
Ogulin; 26. siječanj 2015.

VELJAČA

Povjerenstvo za popis nefinancijske imovine osnovano rješenjem Klasa: 406-06/14-01/13;
Urbroj: 2133/02-01/1-14-1, od 23. 12. 2013. godine, po izvršenom fizičkom popisu u prostorijama
Grada Ogulina u Ogulinu, B. Frankopana 11 i u prostorima mjesnih odbora Grada Ogulina, sačinjava i
dostavlja
Z A P I S N I K - I Z V J E Š Ć E
o rezultatima popisa nefinancijske imovine
- stanje na dan 31. 12. 2014. godine Popis je obavljen temeljem spomenutog Rješenja o osnivanju povjerenstva za popis, po kojem
se komisiji nalaže izvršiti godišnji popis - inventuru.
Kao polazna osnova korišten je Zapisnik o fizičkom popisu sa stanjem 31. 12. 2013. godine te
od strane Upravnog odjela za financije dostavljen popis stvari nabavljenih tijekom 2014. godine.
Popis je obavljen sukladno mogućnostima članova Komisije, uvažavajući i redovito obavljanje
ostalih poslova te sukladno mogućnostima pojedinih predstavnika MO. Popis su obavili:
1. Jovan Maravić - predsjednik
2. Zdravko Božičević, dipl. ing. - član
3. Greta Žanić, bacc. ing. traff. - član
4. Marija Sušanj - rezervni član
Komisija je tijekom rada, očevidom i brojanjem utvrdila stanje i količinu, a ocjenu
funkcionalnosti i oštećenosti pojedinih stvari obilježila je oznakom "R" (stvari obilježene kao
nefunkcionalne i neupotrebljive te se predlažu za rashod).
Odgovornost djelatnika, kojima su stvari povjerene na upotrebu, za pojedinu oštećenu stvar, u
nijednom slučaju nije utvrñena. Do oštećenja pojedinih stvari došlo je uslijed njihove duge upotrebe
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odnosno istrošenosti. U popisu nefinancijske imovine postoje i stvari koje su s vremenom izgubile
funkcionalnost i ne koriste se. Povjerenstvo će po prihvaćanju ovog zapisnika sačiniti popis stvari s
prijedlogom Odluke o otpisu i načinu likvidacije istih kako bi se one izbrisale iz evidencije
Ocjena komisije po izvršenom fizičkom popisu o stanju osnovnih sredstava i sitnog inventara u
upotrebi je da je stanje zadovoljavajuće.
Novo nabavljene i inventarskim markicama do ovog popisa neobilježene stvari su od strane
komisije obilježene na propisani način a neutrošene markice vraćene su na čuvanje u Upravni odjel za
financije, upravu i samoupravu.
Komisija po završetku fizičkog popisa sačinjava ovaj zapisnik na ukupno dva lista, te ga
zajedno sa preslikama popisnih listova (po skupinama - kontima) dostavlja na dalje postupanje i
nadležno odlučivanje.
Klasa: 406-06/14-01/13
Urbroj: 2133/02-01/1-15-27
Ogulin; 13. veljače 2015.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 24/09 i 12/13)
donosim
ODLUKU
I.
Prihvaća se Izvješće - zapisnik o rezultatima popisa nefinancijske imovine - stanje na dan 31.
12. 2014. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 406-06/14-01/13
Urbroj: 2133/02-01/1-15-27
Ogulin; 13. veljače 2015.
Na temelju članka 13. i 20. Odluke o davanju stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam
(Glasnik Karlovačke županije, br. 7/09) i članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke
županije, br. 25/09 i 12/13) Gradonačelnik Grada Ogulina donosi
O D L U K U
o davanju stana u najam

6) Zvonimiru Božiću iz Ogulina, Josipa bana Jelačića 5/1, OIB: 84001311029, roñen 10.02.1966.
godine, daje se u najam stan u Ogulinu, Josipa bana Jelačića 5/1, ukupne stambene površine 41,90
m2 a koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje i izbe.
7) Zadužuje se SKG d.o.o. da s osobom iz točke 1) sklopi Ugovor o najmu stana s početkom trajanja
Ugovora od 01.03.2015. godine.
8) Ova
Odluka
stupa
na
snagu
danom
donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
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Stan iz točke 1) dispozitiva je po prestanku najma i korištenja na daljnje upravljanje vraćen
Gradu Ogulinu. Uzimajući u obzir veličinu stana i redoslijed osoba na Listi prioriteta za davanje
stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam predmetni stan ponuñen je na uvid Darku Žagaru iz
Ogulina, Bukovica 11 koji se zahvalio na nuñenom stanu i izjavio da ga nije u mogućnosti prihvatiti iz
razloga što su njegovi trenutni uvjeti stanovanja povoljniji od onih koje bi imao u ponuñenom stanu.
Za ureñenje stana da se on privede svrsi potrebna su odreñena financijska sredstva a on za sada tim
sredstvima ne raspolaže.
Stan je zatim na uvid ponuñen Zvonimiru Božiću koji je prema Listi prioriteta slijedeći za
davanje stana u najam. Zvonimir Božić, je obzirom na loše uvjete stanovanja u kojima živi kao
podstanar prihvatio ponuñeni stan bez primjedbi i izjavio spremnost za potpis ugovora o najmu stana.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike
Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana dostave ove Odluke.
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte
preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne
pomoći.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane Odluke te primjerak tužbe za tuženo upravno
tijelo.
Klasa: 370-01/15-01/13
Urbroj: 2133/02-01/1-15-1
Ogulin; 23. veljače 2015.

Na temelju članka 36. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Grada
Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 8/12) i članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik
Karlovačke županije, br. 25/09 i 12/13), donosim
ODLUKU
o davanju na korištenje poslovnog prostora
I.
Poslovni prostor u Ogulinu, B. Frankopana 13, I - kat, prostorije označene kao "C" - površine
29,00 m2 i "D" površine 14,85 m2 (grafički prilog u privitku) daje se na korištenje:
ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Karlovac, J. Broza 2/1
II.
Poslovni prostor iz točke I. daje se na privremeno korištenje na rok od 1 godine bez naknade uz
mogućnost produljenja ako Služba iskaže potrebu za njegovim daljnjim korištenjem.
III.
Ovom Odlukom poništava se Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora, Klasa: 02201/14-01/71 od 30.10.2014. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
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Od strane više institucija i udruga uočena je potreba organiziranja rada Službe za zaštitu
mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Ogulinu a za šire područje Grada
Ogulina i susjednih općina. Za početak je rad službe zamišljen na način da se psihologu i psihijatru
spomenute službe osigura adekvatan prostor za rad a kako bi oni mogli pružiti pomoć adolescentskoj
populaciji s ovog područja.
Poslovni prostor iz točke I. u nekoliko navrata je bio na javnom natječaju i do sada nije iskazan
interes za njegov zakup. Kako je isti u gradskom središtu i svima lako dostupan ocijenjen je kao
potpuno podoban za rad Službe te je odlučeno kao u dispozitivu.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana dostave.
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte
preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne
pomoći.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane Odluke te primjerak tužbe za tuženo upravno
tijelo.
Kada se tužbom zahtjeva naknada štete, potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći visinu štete
koja se potražuje.
Klasa: 022-01/15-01/
Urbroj: 2133/02-01/1-15-1
Ogulin; 24.02.2015.
OŽUJAK
04. ožujka 2015. godine Gradonačelnik Grada Ogulina donio je, za 13. sjednicu Gradskog vijeća koja
je održana dana 12. ožujka 2015. godine, slijedeće zaključke:
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prima na znanje Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2014.
godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i
ureñaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na
prihvaćenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Altpro
d.o.o. za osnivanje prava grañenja u poduzetničkoj zoni u Ogulinu i upućuje Gradskom vijeću Grada
Ogulina na donošenje.
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ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Ferus
d.o.o. za osnivanje prava grañenja u poduzetničkoj zoni u Ogulinu i upućuje Gradskom vijeću Grada
Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin
za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Ogulina za 2015. godinu i upućuje Gradskom vijeću Grada Ogulina na
donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2015. godini i
upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje
od 2015. do 2017. godine i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.

ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog
plana ureñenja Grada Ogulina i upućuje Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.

ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog provedbenog plana unapreñenja zaštite od požara za
područje Grada Ogulina za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.

ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Ogulina za 2014. godinu i upućuje Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćenje.

ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom
društvu Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o. i upućuje ga Gradskom vijeću Grada
Ogulina na donošenje.
9

ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi u k.o. Otok Oštarijski i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“
Ogulin kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine i
upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na davanje prethodne suglasnosti.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a
u svezi članka 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Glasnik Karlovačke županije br. 14/07, 41/07 i
25/09), Gradonačelnik Grada Ogulina, u predmetu produženja radnog vremena Elektroničarskougostiteljskom obrtu Marijo Jurašić, Ogulin, Trg F. Tuñmana 2, dana 13. ožujka 2015., donosi
RJEŠENJE
2. Elektroničarsko-ugostiteljskom obrtu Marijo Jurašić, Ogulin, Trg F. Tuñmana 2,
ne
odobrava se radno vrijeme drugačije od propisanog Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.
3. Tužba ne odgaña izvršenje ovog Rješenja.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Elektroničarsko-ugostiteljski obrt Marijo Jurašić, Ogulin, Trg F. Tuñmana 2, podnio je 27.
veljače 2015. godine zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskom obrtu u dane vikenda
(petak, subota) navodeći da se Elektroničarsko – ugostiteljski obrt nalazi u blizini željezničkog
kolodvora te da je u drugim gradovima i općinama radno vrijeme lokala u neposrednoj blizini
kolodvora produljeno u odnosu na druge ugostitelje.
Produženje radnog vremena zatraženo je budući da predmetni ugostiteljski objekt sukladno
članku 2. stavku 2. točki 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Glasnik Karlovačke županije br. 14/07,
41/07 i 25/09) može raditi do 24,00 sata, odnosno sukladno članku 3. navedene Odluke petkom,
subotom, uoči i na dane državnih blagdana, izuzev posljednjeg dana blagdana, ako blagdani traju duže
od jednog dana može raditi od 06,00 do 02,00 sata.
Člankom 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti utvrñeno je da Gradonačelnik može na zahtjev
ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine,
manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada, organizacije svadbi i
maturalnih zabava i slično), pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije
donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje
radnog vremena.
Obzirom da se u predmetnom zahtjevu ugostitelja radi o generalnom zahtjevu za produženje
radnog vremena za ugostiteljski objekt a ne o zahtjevu za organiziranjem prigodne proslave u odreñeni
dan, nije moguće udovoljiti traženom, te je odlučeno kao u izreci Rješenja.
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Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno. Temeljem članka 77.a 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, 25/12, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se
može u roku od 30 dana od primitka Rješenja pokrenuti upravni spor tužbom pri Upravnom sudu
Republike Hrvatske.
Upravna pristojba po tbr. 1. i 2. ZOUP-a, u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima,
naplaćena je i poništena na podnesku.
Klasa: 330-04/15-01/3
Urbroj: 2133/02-01/1-15-2
Ogulin, 13. ožujka 2015.
Na temelju članka 13. i 20. Odluke o davanju stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam
(Glasnik Karlovačke županije, br. 7/09) i članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke
županije, br. 25/09 i 12/13) Gradonačelnik Grada Ogulina donosi
O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju stana u najam

9) U Odluci o davanju stana u najam, Klasa: 370-01/15-01/13, Urbroj: 2133/02-01/1-15-1 od
23.02.2015.
godine
točka
1)
izreke
mijenja
se
i
glasi:
"Zvonimiru Božiću iz Ogulina, Josipa bana Jelačića 5/1, OIB: 84001311029, roñen 10.02.1966.
godine, daje se u najam stan u Ogulinu, Josipa bana Jelačića 5/1, ukupne stambene površine 41,90
m2 a koji se sastoji od jedne sobe, dnevnog boravka s kuhinjom, kupaonice i hodnika."

10) Ova

Odluka

stupa

na

snagu

danom

donošenja.

O b r a z l o ž e nj e
Odlukom navedenom u točki 1) izreke ove Odluke, Zvonimiru Božiću dan je u najam stan koji
se sastojao od dvije sobe, kuhinje i izbe.
Obzirom da je u razdoblju od donošenja spomenute Odluke do danas Grad Ogulin izveo radove
na ureñenju dodijeljenog stana došlo je do promjene u sastavu odnosno vrsti prostorija u stanu.
Uvažavajući sve navedeno odlučeno je kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana dostave ove Odluke.
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte
preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne
pomoći.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane Odluke te primjerak tužbe za tuženo upravno
tijelo.
Klasa: 370-01/15-01/13
Urbroj: 2133/02-01/1-15-2
Ogulin; 13. ožujka 2015.

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj
92/10) i točke 11. Plana operativne provedbe programa aktivnosti na zaštiti od požara na području
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Karlovačke županije za 2015. godinu, Gradonačelnik grada Ogulina, dana 26. ožujka 2015. godine,
donio je
P L A N
korištenja teške grañevinske mehanizacije za
eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih
putova radi zaustavljanja šumskih požara
Članak 1.
Ovim se Planom utvrñuje način korištenja teške grañevinske mehanizacije za žurnu izradu
prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara.
Članak 2.
Korištenje opreme i vozila za gašenje šumskih požara i požara otvorenih prostora koja je u
sustavu Javne vatrogasne postrojbe Ogulin i Dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada
Ogulina odreñeno je operativnim planovima djelovanja Postrojbe i DVD-a.
Članak 3.
Slučajevi u kojima se koristi teška grañevinska mehanizacija jesu oni kada JVP Ogulin i
Dobrovoljna vatrogasna društva pored opreme s kojom raspolažu moraju zatražiti pomoć drugih
fizičkih i pravnih osoba ili službi u Gradu, a naročito kod intervencija:
- urušavanja objekata,
- kad se ukaže potreba za rušenjem objekta,
- kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,
- kod požara otvorenih prostora kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su
ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu.
Članak 4.
Teška grañevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa
sjedištem ili prebivalištem na području Grada Ogulina na način da se poziva odgovorna osoba koja
raspolaže opremom.
Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem operativnog dežurnog djelatnika Javne
vatrogasne postrojbe Ogulin prema popisu kako slijedi:

R.
broj
1.

Naziv tvrtke

Odgovorna
osoba
GTM – GAVAN d.o.o., Mario Salopek
Dlakovac 1a, Ogulin

2.

«Iskop – utovar» vl. Branko Poljak
Branka Poljaka, Ogulin,
Bolnička 21

3.

KLEK
COMMERCE Ivan Luketić
d.o.o., Ogulin, Škrile II/2
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Telefon
047/535450;
098/1823359

Mehanizacija

Kombinirka
Fiat
Hitachi FB 200,
Kamion MAN –
41.403; Utovarivač
Fiat Hitachi FR 220
047/522-982 -Kamion Mercedes
2626
- Utovarivač CAT
950
098/9830818 2 šumska zglobna
traktora, 4 kom.

4.

Vodovod i kanalizacija Zdravko Paušić, 047/532-001
d.o.o.,
Ogulin, dipl. ing.
I.G.Kovačića 14

motornih velikih pila,
kamion
Mercedes
kiper i priključno
vozilo za prijevoz
strojeva
Kombinirani
stroj
rovokopač Caterpillar
točkaš

Članak 5.
Naknada uporabe teške grañevinske mehanizacije vlasnicima vrši se, u pravilu, prema cijeni
sata rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak.
Grad Ogulin će o interventnom angažiranju teške grañevinske mehanizacije zaključiti posebne
ugovore, kojima će se s vlasnicima teške grañevinske mehanizacije urediti podrobnije odnosi glede
načina i uvjeta korištenja mehanizacije.
Članak 6.
Vlasnik dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku grañevinsku mehanizaciju te osigurava
žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg
ovjerava zapovjednik JVP Ogulin, odnosno njegov zamjenik ili od njih ovlaštena osoba.
Članak 7.
U slučaju promjene u korištenju teške grañevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće
izmjene i dopune ovog Plana.
Članak 8.
Ovaj Plan korištenja teške grañevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara objavit će se u Glasniku
Karlovačke županije.
Klasa: 214-01/15-01/08
Urbroj: 2133/02-01/1-15-1
Ogulin, 26. ožujka 2015.
Na temelju članka 19. stavka 2. i članka 43. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj
92/10) i točke 3. Provedbenog plana unaprjeñenja zaštite od požara na području Karlovačke županije
za 2015. godinu, Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 26. ožujka 2015., donio je
P L A N
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i grañevina
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
Članak 1.
Ovim se Planom razrañuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i grañevina,
dijelova grañevina i prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara te
utvrñuju posebne mjere zaštite za vrijeme povećane opasnosti od izbijanja i širenja požara na
grañevinama, grañevinskim dijelovima i otvorenim prostorima na području Grada Ogulina (u
daljnjem tekstu: Plan) u danima velike ili vrlo velike opasnosti za nastanak i širenje šumskih požara u
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razdoblju od 01. travnja do 30. rujna 2015. godine (akcije motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog
prostora provoditi prema potrebi, a sukladno vremenskim prilikama).
Članak 2.
Planom se odreñuje i zabrana nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na navedenim
otvorenim prostorima i grañevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka
požara.
Članak 3.
Grañevine, dijelovi grañevina i prostori za koje prijeti povećana opasnost od širenja požara su
slijedeći:
1. Opća bolnica Ogulin
2. Dom zdravlja Ogulin
3. Dom za stare i nemoćne Biskup Srećko Badurina
4. Benzinske postaje u Ogulinu, Otoku Oštarijskom te na autocesti
5. Pučko otvoreno učilište Ogulin
6. Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
7. Dječji vrtić «Bistrac»
8. Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
9. Gradska vijećnica
10. Osnovne i srednje škole
11. Stambeno poslovni objekt Robna kuća
12. Stambeno poslovni objekt u Vijencu Ive Marinkovića i na Ižišću
13. Stambeno poslovni objekt u ulici Ivane Brlić Mažuranić
14. Poslovni objekt FINE
15. Poslovni objekt Erste banke
16. Poslovni objekt Privredne banke
17. Poslovni objekt Karlovačke banke
18. Distributivni centar na Bukovici
19. Mivit pekara na Bukovici
20. HOC Bjelolasica – lokacija Jasenak - Vrelo
21. Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. (zgrada Gradske tržnice)
22. Vodovod i kanalizacija d.o.o.
23. Proizvodno poslovni objekti u Poduzetničkoj zoni Ogulin
24. Proizvodno poslovni objekti u poslovnoj zoni Žegar
25. Objekti Hrvatskih željeznica (skladišta, radionice i dr)
26. Športski objekti (Športska dvorana Ogulin, Teniska dvorana, Športsko poslovni objekt Stadion,
Sokolski dom, Kuglana Klek, Športska dvorana OŠ Ivane Brlić Mažuranić)
27. Poslovni objekti Konzuma, Bille, Lidla i Plodina
28. Hotel Frankopan i Lovačka kuća St. Hubert
29. Hotel "Klek"
30. Sakralni objekti
Otvoreni prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastanka i širenja požara su slijedeći:
1. Donje Dubrave - područje Zalija – visoka borova šuma, tlo prekriveno naslagama suhih
borovih iglica,
- dio predjela zaseoka Vukelići i Vucelići – visoka borova šuma, tlo prekriveno naslagama suhih
borovih iglica,
- Duga Draga – niska mlada borova šuma.
2. Gornje Dubrave – područje zaseoka Škerići – bukova i cerova šuma obrasla visokom travom,
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3.
4.
5.
6.

Zagorje – područje oko zaseoka Kolići – mlada borova šuma obrasla visokom travom,
Ogulin – područje u Kirasićima, Vučići, Krpel – miješana šuma obrasla visokom travom,
Odlagalište otpada "Sodol",
Jasenak i Drežnica – područje od «Ruke» prema Radojčićima, kompleks visoke borove šume,
tlo obraslo visokom travom,
7. Trošmarija, Popovo selo i Ponikve – miješana šuma, tlo obraslo visokom travom i niskim
raslinjem,
8. Hreljin Ogulinski – područje Okruglica, miješana šuma, tlo obraslo visokom travom i niskim
raslinjem,
9. Turkovići i Vitunj – područje «Mirić glavica» mlada crnogorična šuma
10. Klek – područje «Klečka draga» - nepristupačan teren
11. javne zelene površine (parkovi i sl).
Članak 4.
Za grañevine i prostore iz članka 3. ovog Plana trebaju se poduzeti slijedeće mjere preventivne
zaštite:
- poduzimanje mjera za dovoñenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i
ureñaja kao i njihov tehnički pregled,
- uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i
odlaganja istoga na posebno za to odreñeno mjesto,
- uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za nastajanje i
širenje požara ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz ugroženih područja,
- održavanje i omogućavanje brzog pristupa vanjskim hidrantima,
- održavanje i omogućavanje brzog pristupa vatrogasnim aparatima i ureñajima,
- omogućavanje pristupa vozilima i aparatima koji iskre pri radu, na mjesta gdje bi to
predstavljalo opasnost od požara i eksplozija (kotolovska postrojenja, dijelovi silosa, mlina…),
- dovoñenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstva za gašenje požara te
postavljanje istih za na to odreñena mjesta,
- izvoñenje stabilnih i polustabilnih, mobilnih i drugih odgovarajućih ureñaja i instalacija za
dojavu i gašenje požara,
- sustavno praćenje stanja na odlagalištu otpada „Sodol“ te kontinuirano poduzimanje mjera za
sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta,
- mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na grañevinama i prostorima
iz članka 3. ovog Plana.
Članak 5.
Motrenje, čuvanje i ophodnju i posebne mjere zaštite u smislu članka 1. ovog Plana provodit će
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Ogulin, prema operativnom Planu zaštite šuma od
požara u radne dane za šumska područja, vlasnici odnosno korisnici grañevina i upravitelji zgrada te
ophodnje Policijske postaje Ogulin.
U dane vikenda ili praznika motrenje čuvanje i ophodnju i posebne mjere zaštite u smislu
članka 1. ovog Plana provodit će članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava i to: Jasenak, Ogulin,
Zagorje, Ribarići i Turkovići na način organiziranja aktivnog dežurstva u svojim sjedištima.
DVD Jasenak obuhvaća područje: KO Jasenak, KO Drežnica i KO Potok Musulinski
DVD Turkovići obuhvaća područje: KO Vitunj i KO Sv. Petar
DVD Ogulin obuhvaća područje: KO Ogulin, KO Hreljin Ogulinski, KO Popovo selo,
KO Ponikve, KO Oštarski Otok, KO Gornje Dubrave i KO Donje Dubrave
DVD Zagorje i DVD Ribarići obuhvaćaju područje KO Zagorje.
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Članak 6.
U vrijeme dežurstva iz članka 5. ovog Plana DVD Ogulin provodit će ophodnju rubnih
(šumskih) područja Grada Ogulina uz prometnice i pojas željezničke pruge Rijeka - Zagreb i to na
području Donjih Dubrava, Gornjih Dubrava, Ogulina, Sv. Petra i Hreljina Ogulinskog.
Članak 7.
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Ogulin, DVD Jasenak, Zagorje, Ribarići,
Turkovići i Ogulin te Policijska postaja Ogulin održavaju kontinuiranu vezu s operativnim dežurnim
djelatnikom Javne vatrogasne postrojbe Ogulin.
Članak 8.
O provedbi posebnih mjera utvrñenih ovim Planom Dobrovoljna vatrogasna društva iz članka
5. ovog Plana vodit će posebne očevidnike.
Članak 9.
Za provedbu mjera utvrñenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Ogulina
za 2015. godinu.
Članak 10.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke Županije.
Klasa: 214-01/15-01/09
Urbroj: 2133/02-01/1-15-1
Ogulin, 26. ožujka 2015.

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br.
94/13) i članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 25/09 i 12/13),
Gradonačelnik Grada Ogulina podnosi

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA OGULINA
ZA 2014. GODINU

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 17. studenog 2009. godine je sukladno
odredbama Zakona o otpadu (Narodne novine, br. 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09) donijelo Odluku o
usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina. Plan je objavljen u Glasniku Karlovačke
županije, br. 49/09.
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Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13)
prestao je važiti Zakon o otpadu. Odredbom članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
odreñeno je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni
na temelju Zakona o otpadu (Narodne novine, br. 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja
na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u
suprotnosti s odredbama spomenutog Zakona i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (čije
se donošenje u skladu sa zakonom tek očekuje).
U tom cilju, Grad Ogulin je koncem 2014. godine od izrañivača osnovnog Plana gospodarenja
otpadom, tvrtke DVOKUT ECRO d.o.o. naručio izradu Revizije Plana kako bi se utvrdilo da li je isti u
skladu s odredbama Zakona odnosno kako bi se iz istog uklonile mjere i postupci koji to nisu.
Predviñeno je da se revidirani Plan uputi Gradskom vijeću na "potvrdu".
Planom gospodarenja otpadom Grada Ogulina predviñene su tri osnovne grupe mjera: mjere
odvojenog prikupljanja otpada, mjere izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada te mjere za upravljanje
i nadzor (sanaciju) odlagališta komunalnog otpada Sodol.
Kao i ranijih godina i tijekom 2014. godine Grad Ogulin je kao prioritetnu mjeru za rješavanje
odredio sve postupke i radnje u cilju realizacije Projekta sanacije s daljnjim korištenjem do zatvaranja
odlagališta komunalnog otpada Sodol. U cilju realizacije Projekta sanacije uz stalno izvješćivanje
prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prema istom je još 2012. godine dano
očitovanje po kojem je Grad u cijelosti spreman prepustiti voñenje projekta sanacije odlagališta Fondu.
Cilj takvog očitovanja je da se sredstva za sanaciju u cijelosti osiguraju iz fondova Europske unije.
Ukoliko to ne bi bilo moguće, Grad Ogulin je uputio zahtjev da se razmotri dosadašnji model
financiranja u omjeru 50% Grad - 50% Fond na način da Fond osigura veća sredstva jer prema
postojećim prihodima gradskog Proračuna Grad Ogulin nije u mogućnosti osigurati dostatna sredstva
za realizaciju projekta sanacije. U listopadu 2014. godine FZOEU donio je Odluku prema kojoj se
odobrava povećanje postotnog učešća Fonda u sufinanciranju realizacije programa sanacije odlagališta
komunalnog otpada Sodol za preostali nerealizirani dio procijenjene vrijednosti investicije sa 50% na
75% odnosno najviše u iznosu do 7.044.669,63 kune.
Nadalje, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preuzeo je brigu oko rješavanja
preostalih imovinskopravnih poslova s tadašnjom Agencijom za upravljanje državnom imovinom, sada
Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Naime, Grad Ogulin je sklopio nagodbe i riješio
imovinskopravne odnose s privatnim vlasnicima (posjednicima) zemljišta koja se prema projektu
sanacije nalaze unutar obuhvata odlagališta. Fond je na sebe preuzeo obvezu rješavanja
imovinskopravnih poslova za zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske a kojim gospodare Hrvatske
šume. O cjelokupnoj problematici provedbe Projekta održano je više sastanaka u Fondu ali za sada bez
konkretnih pomaka u nastavku realizacije.
U cilju provedbe mjera za unaprjeñenje skupljanja otpada, Grad Ogulin u suradnji s Fondom i
tvrtkom Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. kontinuirano radi na unapreñenju sustava
gospodarenja otpadom. 95% područja Grada Ogulina pokriveno je organiziranim skupljanjem i
odvozom otpada (1 ili 2 puta tjedno) a razvrstavanje otpada organizirano je putem "zelenih" eko-otoka
po mjesnim odborima. Koncem 2014. godine bilo je postavljeno ukupno 18 eko-otoka dok je u
pripremi postava još 8 eko-otoka u 2015. godini (posude-kontejneri su osigurani i radi se na osiguranju
lokacija za njihovo postavljanje. Na cjelokupnom području Grada Ogulina ukupno je postavljeno 45
spremnika zapremine 1100 litara za skupljanje papira (javne ustanove, škole, trgovine). Tijekom 2014.
godine osigurane su posude za skupljanje komunalnog otpada na području MO Trošmarija, Gornje i
Donje Dubrave čime je broj korisnika odvoza komunalnog otpada povećan za nova 173 domaćinstva.
U cilju daljnje optimizacije i unaprjeñenja sustava potreba je nabavke spremnika za biorazgradivi
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otpad (komposteri), potreba je za povećanjem stupnja primarne selekcije otpada (na kućnom pragu) putem dodatnih vreća te nabavka još jednog vozila za skupljanje otpada zapremine 12-16 m3.
Tvrtka SKG d.o.o. pripremila je i projekt informiranja i edukacije javnosti o gospodarenju
otpadom, sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša te mjerama za izbjegavanje nastanka otpada a
koji se namjerava provesti organizacijom više predavanja, javnih tribina, štampanjem promotivnih
edukativnih materijala i letaka. Projekt se namjerava provesti uz financiranje Grada Ogulina i FZOEU.
Tijekom 2014. godine na području Grada Ogulina ukupno je skupljeno 7.498 t miješanog
komunalnog otpada, 125 t otpada s tržnice, 107 t otpada od čišćenja ulica te 125 t glomaznog otpada.
Sakupljeni otpad deponiran je na odlagalištu Sodol.
Na odlagalištu Sodol deponirano je i 1.060 t miješanog komunalnog otpada s područja Općine
Josipdol (vlastiti prijevoz) te 1.663 t od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o.
Nadalje, tijekom 2014. godine skupljeno je 25.364 kg ambalaže od kartona i papira, 1.520 kg
staklene ambalaže, 260 kg PET ambalaže, 870 kg istrošenih guma, 4.190 kg željeznog i čeličnog
otpada, 1.410 kg lampiona s groblja te 125 t glomaznog otpada. Skupljene količine iskoristivog otpada
predane su ovlaštenom skupljaču, tvrtki METIS d.d.
Uz sve navedene aktivnosti, Grad Ogulin je u kontaktu s predstavnicima tvrtke KODOS u svezi
pripreme lokacije za izgradnju pretovarne stanice budućeg Centra za gospodarenje otpadom
Karlovačke županije. Paralelno, obavljaju se i pripremne radnje za izradu idejnog projekta reciklažnog
dvorišta na lokaciji uz pretovarnu stanicu a kako bi se stvorile mogućnosti i zatražilo sufinanciranje
izrade cjelokupne projektne dokumentacije od strane FZOEU.
Klasa: 351-01/15-01/03
Urbroj: 2133/02-01/1-15-4
Ogulin; 31. ožujka 2015.

TRAVANJ

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a
u svezi članka 5. i 6. Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada
Ogulina u 2015. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 49/14), po zahtjevu Veterinarske ambulante
Ogulin d.o.o., OIB 64200496840, MB 3200256, sa sjedištem u Ogulinu, Pešćenica 8, koju zastupa
direktorica Goranka Frković, a prema prijedlogu Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu,
Gradonačelnik Grada Ogulina, donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Temeljem Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u
2015. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 49/14) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015.
godini od 28. siječnja 2015., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada Ogulina za
2015., GLAVA O2 – GOSPODARSTVO, Program 1000 - Poticanje gospodarstva na području Grada
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Ogulina, Aktivnost A100003 - Razvoj malog poduzetništva, u iznosu od 10.000,00 kuna,
Veterinarskoj ambulanti Ogulin d.o.o., Ogulin, Pešćenica 8, za nabavku biokemijskog analizatora
krvi.
II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatiti
HR3824020061100508479 otvorenog u Erste S. Bank.

će

se

na

račun

korisnika

broj

III.
Korisnik potpore dužna je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.
Klasa: 400-01/15-01/108
Ur. broj: 2133/02-01/1-15-4
Ogulin, 07.04.2015.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a
u svezi članka 5. i 6. Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada
Ogulina u 2015. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 49/14), po zahtjevu LAUŠ obrta za
automehaničarske popravke i poljoprivredu, OIB 36747721524, vlasnika Denisa Lauša, Ogulin, Brezik
26, a prema prijedlogu Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu, Gradonačelnik Grada
Ogulina, donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Temeljem Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u
2015. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 49/14) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015.
godini od 28. siječnja 2015., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada Ogulina za
2015., GLAVA O2 – GOSPODARSTVO, Program 1000 - Poticanje gospodarstva na području Grada
Ogulina, Aktivnost A100003 - Razvoj malog poduzetništva, u iznosu od 10.000,00 kuna, LAUŠ obrtu
za automehaničarske popravke i poljoprivredu, vlasnika Denisa Lauša, Ogulin, Brezik 26, za
opremanje automehaničarske radionice.
II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatiti
HR0524020061140228633 otvorenog u Erste S Bank.

će

se

na

račun

III.
Korisnik potpore dužan je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.
Klasa: 400-01/15-01/235
Ur. broj: 2133/02-01/1-15-2
Ogulin, 22.04.2015.
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korisnika

broj

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a
u svezi članka 5. i 6. Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada
Ogulina u 2015. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 49/14), po zahtjevu Valentine Posavec, OIB
68576279779, vlasnice Studija ljepote LaBruna, Ogulin, Zrinski trg bb, a prema prijedlogu Upravnog
odjela za financije, upravu i samoupravu, Gradonačelnik Grada Ogulina, donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Temeljem Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u
2015. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 49/14) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015.
godini od 28. siječnja 2015., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada Ogulina za
2015., GLAVA O2 – GOSPODARSTVO, Program 1000 - Poticanje gospodarstva na području Grada
Ogulina, Aktivnost A100003 - Razvoj malog poduzetništva, u iznosu od 10.000,00 kuna, Studiju
ljepote „LaBruna“, vlasnice Valentine Posavec, Ogulin, Zrinski trg bb, za opremanje Centra za ljepotu
i mršavljenje LaBruna na novoj lokaciji.
II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatiti će
HR1523400093210953808 otvorenog u Privrednoj banci Zagreb.

se

na

račun

korisnika

broj

III.
Korisnica potpore dužna je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.
Klasa: 400-01/15-01/108
Ur. broj: 2133/02-01/1-15-5
Ogulin, 22.04.2015.
Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a
u svezi članka 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Glasnik Karlovačke županije br. 14/07, 41/07 i
25/09), Gradonačelnik Grada Ogulina, u predmetu produženja radnog vremena tvrtki Takač d.o.o.,
Ogulin, Žegar VI/38, za ugostiteljski objekt Caffe bar Dreams, koji posluje na lokaciji Ogulin, Nova
cesta 1, dana 29. 4. 2015., donosi
RJEŠENJE
1. Tvrtki Takač d.o.o.Ogulin, Žegar VI/38, za ugostiteljski objekt Caffe bar Dreams, koji
posluje na lokaciji Ogulin, Nova cesta 1,
odobrava se radno vrijeme drugačije od
propisanog Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti za dan 1. 5. 2015. do 03,00 sata slijedeći
dan.
2. Tužba ne odgaña izvršenje ovog Rješenja.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Tvrtka Takač d.o.o.Ogulin, Žegar VI/38,
podnijela je 27. 4. 2015. godine zahtjev za
produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta Caffe bar Dreams, koji posluje u Ogulinu, Nova
cesta 1, za dan 1.5. 2015. do 04,00 sata slijedeći dan.
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Produženje radnog vremena zatraženo je budući da predmetni ugostiteljski objekt sukladno
članku 2. stavku 2. točki 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Glasnik Karlovačke županije br. 14/07,
41/07 i 25/09) može raditi do 24,00 sata, odnosno sukladno članku 3. navedene Odluke petkom,
subotom, uoči i na dane državnih blagdana, izuzev posljednjeg dana blagdana, ako blagdani traju duže
od jednog dana može raditi od 06,00 do 02,00 sata.
Člankom 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti utvrñeno je da Gradonačelnik može na zahtjev
ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine,
manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada, organizacije svadbi i
maturalnih zabava i slično), pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije
donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje
radnog vremena.
Obzirom da će se u petak 1.5. 2015. godine u Caffe baru Dreams organizirati cjelodnevno
dogañanje povodom Meñunarodnog praznika rada (kulturno-adrenalinsko-sociološko-gastronomsko
dogañanje u prostoru caffe bara, dvorišta i na mostu preko ðulinog ponora), djelomično se uvažava
zahtjev i dozvoljava produženje radnog vremena, kao u izreci Rješenja.
Budući da za ugostiteljski objekt do sada nisu donijete mjere ranijeg završetka radnog vremena,
odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena, odlučeno je kao u izreci ovog
Rješenja, uvažavajući u cijelosti zahtjev podnositelja.
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno. Temeljem članka 77.a 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, 25/12, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se
može u roku od 30 dana od primitka Rješenja pokrenuti upravni spor tužbom pri Upravnom sudu
Republike Hrvatske.
Upravna pristojba po tbr. 1. i 2. ZOUP-a, u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima,
naplaćena je i poništena na podnesku.
Klasa: 330-04/15-01/04
Urbroj: 2133/02-01/1-15-2
Ogulin, 29. 4. 2015.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a
u svezi članka 5. i 6. Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada
Ogulina u 2015. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 49/14), po zahtjevu Josipe Ljubičić, OIB
90809313906, iz Ogulina, Sveti Jakov 157, a prema prijedlogu Upravnog odjela za financije, upravu i
samoupravu, Gradonačelnik Grada Ogulina, donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Temeljem Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u
2015. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 49/14) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015.
godini od 28. siječnja 2015., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada Ogulina za
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2015., GLAVA O2 – GOSPODARSTVO, Program 1000 - Poticanje gospodarstva na području Grada
Ogulina, Aktivnost A100003 - Razvoj malog poduzetništva, u iznosu od 10.000,00 kuna, Josipi
Ljubičić, iz Ogulina, Sv. Jakov 157, vlasnici frizerskog obrta „Barchetta“, za nabavku inventara u
svrhu obavljanja frizerske djelatnosti.
II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatiti
HR1224020061140132484 otvorenog u Erste S. Bank.

će

se

na

račun

korisnika

broj

III.
Korisnica potpore dužna je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.
Klasa: 400-01/15-01/108
Ur. broj: 2133/02-01/1-15-6
Ogulin, 30.04.2015.

SVIBANJ
Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a
u svezi članka 4., 5. i 6. točke 5. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za
razdoblje 2013. – 2015. godine (Glasnik Karlovačke županije br. 57/13, 45/14 i 49/14) po zahtjevu
Poljoprivredne zadruge Ogulin, OIB 30259598942, sa sjedištem u Ogulinu, Dujmić selu 20E, koju
zastupa upravitelj zadruge Marinko Sabljak, dipl. ing., a prema prijedlogu Upravnog odjela za
financije, upravu i samoupravu, Gradonačelnik Grada Ogulina, donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje
2013. – 2015. godine (Glasnik Karlovačke županije br. 57/13, 45/14 i 49/14) i Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina
za 2015. godinu, od 28. siječnja 2015., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada
Ogulina za 2015., GLAVA O2 – GOSPODARSTVO, Program 1000 - Poticanje gospodarstva na
području Grada Ogulina, Aktivnost A100004 – Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja, u iznosu od
44.215,50 kuna, za Poljoprivrednu zadrugu Ogulin, u svrhu realizacije ugovora zaključenog s
Agronomskim fakultetom Zagreb (utvrñivanje utjecaja različitih vapnenih materijala na kemijska
svojstva tla te na rast i razvoj kupusa sorte „Ogulinac“, a u cilju održavanja sjemena i kontrole
proizvodnje sirovine svježeg kupusa sorte „Ogulinac“.
II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatiti
HR2824020061100511860 otvorenog u Erste S Bank.

će

se

na

račun

III.
Korisnik potpore dužan je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.
Klasa: 400-01/15-01/258
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korisnika

broj

Ur. broj: 2133/02-01/1-15-2
Ogulin, 04.05.2015.
Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) i članka 38. Statuta Grada Ogulina
(Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 8. svibnja 2015.
godine, utvrñuje, slijedeći
PLAN
prijma u službu u upravna tijela Grada Ogulina za 2015. godinu
I.
Ovim Planom utvrñuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Gada
Ogulina na dan donošenja Plana, potreban broj službenika i namještenika na neodreñeno vrijeme te
potreban broj vježbenika u 2015. godini te plan prijma u službu pripadnika nacionalnih manjina.
II.
Podaci iz točke I. Plana iskazani su u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog
Plana.
Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:
- MSSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,
- PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog
prvostupnika struke,
- SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,
- NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna
škola,
- V – vježbenici
III.
Grad Ogulin popunjava radna mjesta prema ovom Planu, sukladno Zakonu o službenicima i
namještenicima u lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu
upravnih tijela Grada Ogulina i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Grada Ogulina za
2015. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na odreñeno vrijeme i popune radnog mjesta koje
je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.
IV.
Ovim Planom utvrñuje se i popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Ogulina
pripadnicima nacionalnih manjina. U upravnim tijelima Grada Ogulina zaposlena su 3 pripadnika
nacionalnih manjina
V.
Prilikom popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela Grada Ogulina dužna su voditi računa o
zapošljavanju osoba koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, 92/05, 2/07,
107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13 i 152/14), ukoliko su se kandidati u
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prijavi na natječaj pozvali na to pravo, imaju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate
pod jednakim uvjetima.
VI.
Ovaj Plan objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.
KLASA: 022-01/15-01/17
URBROJ: 2133/02-01/1-15-1
Ogulin, 8. svibnja 2015.
PRILOG PLANU PRIJMA U SLUŽBU ZA 2015. GODINU

UPRAVNO
TIJELO
GRADA
OGULINA
Stručna služba
Gradskog vijeća
i
Gradonačelnika
Upravni odjel za
financije, upravu
i samoupravu
Upravni odjel za
stambeno
komunalne
poslove,
prostorno
ureñenje, zaštitu
okoliša i
imovinskopravne
poslove
UKUPNO

Broj sistematiziranih
radnih mjesta

Broj popunjenih
radnih mjesta

Potreban broj
Potre
službenika i
vjež
namještenika
MSSS PS SSS NSS MSSS PS SSS NSS MSSS PS SSS NSS MSSS PS
3

0

7

1

2

0

6

1

0

0

1

0

0

0
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0
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0
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0

1

0

1

0

1

0

9

3

3

0

5

2

1

0

2

0

1

0

2

1

19

3

14

1

12

2

10

1

3

0

3

0

3

1

25. svibnja 2015. godine Gradonačelnik Grada Ogulina donio je, za 14. sjednicu Gradskog vijeća koja
je održana dana 02. lipnja 2015. godine, slijedeće zaključke:
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014.
godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
kulturi i tehničkoj kulturi za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
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Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Grada
Ogulina za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013. - 2015. godine i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina
na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa potpore poduzetništvu u malom
i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina
na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za
2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Prijedlog I. Izmjena Programa potpore poduzetništvu u malom
i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina
na donošenje.
ZAKLJUČAK

Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Prijedlog I. Izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za
2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkoj kulturi za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada
Ogulina za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
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ZAKLJUČAK

Gradonačelnik Grada Ogulina utvrñuje Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za
sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2014. godinu i upućuje ga
Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o.
za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. za
2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Stambenog komunalnog
gospodarstva d.o.o. za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za
2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin
za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice
Ogulin za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin
za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada
Ogulina za 2014. godinu i Izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2014. godinu i
upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
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ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada
Ogulina za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća
bajke za 2014. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina ne prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina za 2014. godinu
i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Program rada Savjeta mladih Grada Ogulina za
2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.

Na temelju članka 93. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokanoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 38. Statuta Grada Ogulina
(Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina, donosi
PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U
UPRAVNA TIJELA GRADA OGULINA ZA 2015. GODINU
I.
Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa utvrñuje se
prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Ogulina
za 2015. godinu.
II.
Popis upravnih tijela Grada Ogulina, te radnih mjesta i broj izvršitelja za čije se poslove planira
osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti s opisom potrebnog obrazovanja i struke utvrñeni
su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana prijma.
III.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u
suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
IV.
Plan prijma stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.
KLASA: 022-01/15-01/17
URBROJ: 2133/02-01/1-15-1
Ogulin, 8. svibnja 2015.
Tablica 1.
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PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
U UPRAVNA TIJELA GRADA OGULINA ZA 2015.

UPRAVNO
TIJELO

Stručna služba
Gradskog vijeća i
Gradonačelnika

Upravni odjel za
financije, upravu i
samoupravu

RADNO
MJESTO
Referent za
poslove pisarnice
i arhive
Administrativni
tajnik za poslove
Gradskog vijeća i
Gradonačelnika
Referent za
udruge i osobe s
invaliditetom
Administrativni
tajnik
Viši stručni
suradnik za
društvene
djelatnosti

STUPANJ
OBRAZOVANJA I
STRUKA
SSS ekonomske ili
upravne struke

BROJ
IZVRŠITELJA

PLAN
PRIJMA

2

1

1

1

1

1

1

1

0

1

SSS ekonomske
struke

1

1

SSS ekonomske
struke

1

1

SSS ekonomske
struke

1

1

Referent
poljoprivredni
redar

SSS poljoprivredne
struke

0

1

Viši stručni
suradnik za
europske
integracije

Magistar struke ili
stručni specijalist
prirodne, društvene ili
tehničke struke

0

1

Referent za platni
promet, obračun
plaća i naknada
Referent za
razrez i naplatu
poreza
Referent – glavni
knjigovoña

SSS ekonomske ili
upravne struke
SSS društvene,
ekonomske, upravne
ili tehničke struke
SSS ekonomske ili
upravne struke
Magistar struke ili
stručni specijalist
ekonomske ili pravne
struke
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Upravni odjel za
stambeno
komunalne
poslove, prostorno
ureñenje, zaštitu
okoliša i
imovinskopravne
poslove

Viši stručni
suradnik za
prostorno
ureñenje i
graditeljstvo
Viši referent za
prostorno
ureñenje i zaštitu
okoliša
Viši referent –
prometni redar

Referent za
prostorno
ureñenje i zaštitu
okoliša
Referent –
komunalni redar

Magistar struke ili
stručni specijalist
arhitektonske ili
grañevinske struke
Sveučilišni
prvostupnik ili stručni
prvostupnik tehničke
ili pravne struke
Sveučilišni
prvostupnik ili stručni
prvostupnik tehničke
ili pravne struke
SSS ekonomske ili
upravne struke

SSS tehničke,
ekonomske ili
upravne struke

1

1

1

1

0

1

0

1

2

1

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a
u svezi članka 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Glasnik Karlovačke županije br. 14/07, 41/07 i
25/09), Gradonačelnik Grada Ogulina, u predmetu produženja radnog vremena Ugostiteljskom obrtu
„IVE“ Ivice Luketića iz Ogulina, Vikend naselje Sabljaci 1A, za RESTORAN BLANKET „IVE“ dana
30. svibnja 2015. donosi
RJEŠENJE
1. Dozvoljava se Ugostiteljskom obrtu „IVE“ vlasnika Ivice Luketića, radno vrijeme
drugačije od propisanog Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti za ugostiteljski objekt
RESTORAN BLANKET „IVE“ u Ogulinu, Vikend naselje Sabljaci 1A, zbog održavanja
prigodnih proslava, domjenaka svadbenih svečanosti, maturalnih zabava i drugo i to u dane:
- 02., 08., 09., 16., 23. i 30. svibnja 2015. - do 06,00 sati slijedećeg dana,
- 06., 13., 20. i 27. lipnja 2015. – do 06,00 sati slijedećeg dana,
- 04., 10., 11.,17.,18. i 25. srpnja 2015. – do 06,00 sati slijedećeg dana,
- 01., 08., 15., 22. i 29. kolovoza 2015. – do 06,00 sati slijedećeg dana,
- 05., 12., 19. i 26. rujna 2015. – do 06,00 sati slijedećeg dana i
- 03. i 10. listopada 2015. – do 06,00 sati slijedećeg dana.

2. Tužba ne odgaña izvršenje ovog rješenja.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Ugostiteljski obrt „IVE“ vlasnika Ivice Luketića , iz Ogulina, Vikend naselje Sabljaci 1A,
uputio je zahtjev za odreñivanje drugačijeg radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti za RESTORAN BLANKET „IVE“ zbog organiziranja prigodnih
proslava, svadbenih svečanosti, maturalnih zabava i drugo u dane:
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- 02., 08., 09., 16., 23. i 30. svibnja 2015. - do 06,00 sati slijedećeg dana,
- 06., 13., 20. i 27. lipnja 2015. – do 06,00 sati slijedećeg dana,
- 04., 10., 11.,17.,18. i 25. srpnja 2015. – do 06,00 sati slijedećeg dana,
- 01., 08., 15., 22. i 29. kolovoza 2015. – do 06,00 sati slijedećeg dana,
- 05., 12., 19. i 26. rujna 2015. – do 06,00 sati slijedećeg dana i
- 03. i 10. listopada 2015. – do 06,00 sati slijedećeg dana.
Člankom 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti utvrñeno je da Gradonačelnik može na zahtjev
ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine,
manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada, organizacije svadbi i
maturalnih zabava i slično), pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije
donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje
radnog vremena.

Kako je RESTORAN BLANKET„IVE“ samostojeći objekt te nikad za isti nisu donijete gore
navedene mjere, uvažen je zahtjev te je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno. Temeljem članka 77.a 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, 25/12, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se
može u roku od 30 dana od primitka Rješenja pokrenuti upravni spor tužbom pri Upravnom sudu
Republike Hrvatske.
Klasa: 113-02/15-01/05
Urbroj: 2133/02-01/1-15-2
Ogulin, 30.05.2015.
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