ODLUKE GRADONAČELNIKA OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2016. GODINE
SIJEČANJ
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i
članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada
Ogulina kao odgovorna osoba javnog naručitelja 04. siječnja 2016. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Javni naručitelj Grad Ogulin donosi Plan nabave za 2016. godinu.
II.
Plan nabave iz točke I. ove Odluke čini tablični prikaz podataka propisanih u članku 20. stavak 1.
Zakona i sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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  ožujak 2016. (NN br.140/15). i članka 38. Statuta Grada Ogulina
(Glasnik Karlovačke županije broj 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 5. siječnja 2016.
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  ožujak
2016.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza učenika srednjih
škola koji imaju prebivalište na području Grada Ogulina, a pohađaju 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  ožujak 2016.
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.
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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 Đačkom 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 utvrđenog 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 %.
Subvencija iz stavka 1. financira se sredstvima Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu, Upravni odjel
za financije, upravu i samoupravu – 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 provođenja 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 međusobna prava
i obveze.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

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 29. siječnja 2016.
godine, utvrđuje, slijedeći
PLAN
prijma u službu u upravna tijela Grada Ogulina za 2016. godinu
I.
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Gada
Ogulina na dan donošenja Plana, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te
potreban broj vježbenika u 2016. godini te plan prijma u službu pripadnika nacionalnih manjina.
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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 2016. godinu,
osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo
upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.
IV.
Ovim Planom utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Ogulina
pripadnicima nacionalnih manjina. U upravnim tijelima Grada Ogulina zaposlena su 2 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 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.

VELJAČA
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 96/03, 139/04 –
pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) te članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije
br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 1. veljače 2016. godine, donio je, slijedeću
O D L U K U
o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin
Članak 1.
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IVAN LUKETIĆ, dipl. ing., iz Ogulina, Podvrh II 40, imenuje se za zapovjednika Javne
vatrogasne postrojbe Ogulin, na vrijeme od četiri godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“.

Na temelju odredbi članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području
Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 8/12), te članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik
Karlovačke županije, br. 25/09 i 12/13), dana 01. veljače 2016. godine donosim
O D L U K U
o raspisivanju natječaja za
davanje u zakup poslovnog prostora
I.
Predmet natječaja je davanje u zakup slijedećih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ogulina:
I. B. Mažuranić 2 B  prizemlje
 djelatnost  ugostiteljstvo (skupina: restorani)
 djelatnost  trgovina
 djelatnost  posredničke usluge
 djelatnost  zanatstvo

površina 32,44 m2
početni iznos 50,00 kn/m2
početni iznos 30,00 kn/m2
početni iznos 30,00 kn/m2
početni iznos 15,00 kn/m2

Ogulin, Bolnička 7a (stadion NK Ogulin  I. kat) i to u slijedećim mogućim varijantama:
A) prostor restorana i kuhinje _
_
površina 364,91 m2
 djelatnost  ugostiteljstvo (skupine: restorani i barovi)
početni iznos 15,00 kn/m2
 djelatnost  trgovina
početni iznos 12,00 kn/m2
 djelatnost  posredničke usluge
početni iznos 12,00 kn/m2
 djelatnost  zanatstvo
početni iznos 10,00 kn/m2
B) samo prostor restorana _
površina 245,96 m2
 djelatnost  ugostiteljstvo (skupine: restorani i barovi)
početni iznos 15,00 kn/m2
 djelatnost  trgovina
početni iznos 12,00 kn/m2
 djelatnost  posredničke usluge
početni iznos 12,00 kn/m2
 djelatnost  zanatstvo
početni iznos 10,00 kn/m2
C) samo prostor kuhinje _
 djelatnost  ugostiteljstvo (skupine: restorani)
 djelatnost  trgovina
 djelatnost  posredničke usluge
 djelatnost  zanatstvo

površina 118,95 m2
početni iznos 15,00 kn/m2
početni iznos 12,00 kn/m2
početni iznos 12,00 kn/m2
početni iznos 10,00 kn/m2

Ogulin, Bolnička 7a (stadion NK Ogulin  prizemlje) _
površina 200,00 m2
 djelatnost  trgovina
početni iznos 12,00 kn/m2
 djelatnost  posredničke usluge
početni iznos 12,00 kn/m2
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Sabljak selo, Sabljak selo 4  prizemlje (Dom Mjesnog odbora)
površina 75,00 m2
 djelatnost  trgovina
početni iznos 18,00 kn/m2
 djelatnost  posredničke usluge
početni iznos 18,00 kn/m2
Drežnica 8  prizemlje (bivša pošta)
 djelatnost  trgovina
 djelatnost  posredničke usluge
 djelatnost  zanatstvo

površina 19,48 m2
početni iznos 15,00 kn/m2
početni iznos 15,00 kn/m2
početni iznos 7,00 kn/m2

II.
Iznos jamčevine koji su ponuditelji dužni uplatiti za poslovne prostore iz točke I.1., I.3., I.4. i I.5.
utvrđuje se u u dvostrukom iznosu od početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor koji je predmet
natječaja.
Iznos jamčevine koji su ponuditelji dužni uplatiti za poslovne prostore iz točke I.2.A), I.2.B) i
I.2.C) utvrđuje se u trostrukom iznosu od početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor koji je predmet
natječaja.
III.
Povjerenstvo za provedbu natječaja će temeljem ove Odluke provesti javni natječaj, prikupiti
ponude i predložiti najpovoljnijeg ponuditelja.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ogulina, Gradonačelnik
Grada Ogulina, dana 15. veljače 2016. godine, donio je
ODLUKU
o radnom vremenu i uredovnom vremenu
upravnih tijela Grada Ogulina
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Ogulina kao i uredovno
vrijeme za rad sa strankama.
Članak 2.
Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Ogulina: Stručne službe Gradskog vijeća i
Gradonačelnika, Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu i Upravnog odjela za stambeno
komunalno poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove je od ponedjeljka do
petka od 7,00 do 15,00 sati.
Članak 3.
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Dnevni odmor (stanka) službenika i namještenika tijekom radnog vremena traje 30 minuta u
vremenu od 10,00 do 10,30 sati.
Službenici i namještenici, ako to priroda posla zahtjeva, mogu odmor (stanku) tijekom dnevnog radnog
vremena koristiti i u drugo vrijeme od propisanog vremena iz stavka 1. ovog članka uz odobrenje
neposrednog rukovoditelja.
Članak 4.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Grada određuje se kako slijedi:
 od ponedjeljka do petka od 8,00 do 13,00 sati.
Članak 5.
Van uredovnog vremena stranke se ne primaju osim po pozivu, na dan i u vrijeme koje je u pozivu
naznačeno.
Van uredovnog vremena, a tijekom radnog vremena, vrši se zaprimanje pismenih podnesaka i drugih
pismena stranaka.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije, a
primjenjuje se od 1. ožujka 2016.

Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), Zakona o
udrugama („Narodne novine“ br. 74/14), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br.
26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog
društva („Glasnik Karlovačke županije“ br. 35/15), Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
za 2016. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 36/15) te čl. 38. Statuta Grada Ogulina („Glasnik
Karlovačke županije“ br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina 15. veljače 2016., donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu
namijenjenih financiranju programa udruga iz područja kulture i tehničke kulture
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa
udruga iz područja kulture i tehničke kulture za 2016. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Ogulina, u
ukupnom iznosu od 220.000,00 kn (slovima: dvijestotineidvadestetisućakuna) i to za kulturu 210.000,00
kuna (slovima: dvijestotinedesettisućakuna), a za tehničku kulturu 10.000,00 kuna (slovima:
desettisućakuna).
II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za predlaganje programa
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. (u daljnjem tekstu: javni poziv) koji provodi Upravni
odjel za financije, upravu i samoupravu (dalje u tekstu: Upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za
provedbu javnog poziva koja je sastavni dio ove Odluke.
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III.
Dokumentacija za provedbu javnog poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. tekst javnog poziva,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu programa,
4. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa i
5. obrasce za provedbu programa i izvještavanje.
6. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
Obrasci za provedbu programa i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
5.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Javnog poziva iz točke III. objavljuje se na mrežnim stranicama
Grada Ogulina www.ogulin.hr
V.
Upravni odjel nadležan je za provedbu postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje Upravni odjel osnovat će Povjerenstvo za provjeru formalnih
uvjeta koje će provesti otvaranje zaprimljenih prijava pristiglih na Javni poziv i izvršiti administrativnu
provjeru.
Gradonačelnik Grada Ogulina osnovat će Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa koji su
zadovoljili provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva.
Članovi Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta i Povjerenstva za ocjenu prijavljenih programa
radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje.
Naknade za rad članova Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta i Povjerenstva za ocjenu
prijavljenih programa osigurat će se iz sredstava Proračuna Grada Ogulina.
VI.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa, Gradonačelnik donosi Odluku o raspodjeli
sredstava za financiranje programa udruga u području kulture i tehničke kulture.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Grad Ogulin će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne
ugovore.
VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Ogulina www.ogulin.hr
VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), Zakona o
udrugama („Narodne novine“ br. 74/14), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br.
26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog
društva („Glasnik Karlovačke županije“ br. 35/15), te čl. 38. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke
županije“ br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina 15.02.2016., donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu
namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija udruga iz područja poljoprivrede
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa,
projekata i manifestacija udruga iz područja poljoprivrede za 2016. godinu iz raspoloživih sredstava
Grada Ogulina, u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisućakuna).
II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za predlaganje
programa, projekata i manifestacija udruga iz područja poljoprivrede za 2016. godinu (u daljnjem tekstu:
javni poziv) koji provodi Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu (dalje u tekstu: Upravni odjel)
u skladu s dokumentacijom za provedbu javnog poziva koja je sastavni dio ove Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu javnog poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. tekst javnog poziva,
2. upute za prijavitelje,
3.obrasce za prijavu programa,
4. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa i
5. obrasce za provedbu programa i izvještavanje.
6. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
Obrasci za provedbu programa i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
5.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Javnog poziva iz točke III. objavljuje se na mrežnim stranicama
Grada Ogulina www.ogulin.hr
V.
Upravni odjel nadležan je za provedbu postupka.
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Sukladno Uputama za prijavitelje Upravni odjel osnovat će Povjerenstvo za provjeru formalnih
uvjeta koje će provesti otvaranje zaprimljenih prijava pristiglih na Javni poziv i izvršiti administrativnu
provjeru.
Gradonačelnik Grada Ogulina osnovat će Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa koji su
zadovoljili provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva.
Članovi Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta i Povjerenstva za ocjenu prijavljenih programa
radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje.
Naknade za rad članova Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta i Povjerenstva za ocjenu
prijavljenih programa osigurat će se iz sredstava Proračuna Grada Ogulina.
VI.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa, Gradonačelnik donosi Odluku o raspodjeli
sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga iz područja poljoprivrede za 2016.
godinu. Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Grad Ogulin će s nositeljem projekta sklopiti
pojedinačne ugovore.
VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Ogulina www.ogulin.hr
VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), Zakona o
udrugama („Narodne novine“ br. 74/14), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br.
26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog
društva („Glasnik Karlovačke županije“ br. 35/15), Socijalnog programa Grada Ogulina za 2016. godinu
(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 36/15) te čl. 38. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke
županije“ br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina, donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu
namijenjenih financiranju programa udruga iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz
Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja od interesa za Grad Ogulin
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa
udruga iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja od
interesa za Grad Ogulin za 2016. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Ogulina, u ukupnom iznosu od
215.000,00 kn (slovima: dvijestotinepetnaesttisućakuna), po prioritetnim područjima:
 Za prevenciju ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži, 30.000,00 kuna
 Udruge proizašle iz Domovinskog rata, 70.000,00 kuna
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Ostale udruge (razvoj i promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, okupljanje i
zaštita djece, mladeži i obitelji, zaštita zdravlja, zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i
djece s teškoćama u razvoju, stariji i nemoćni, razvoj i demokratizacija društva, zaštita potrošača,
zaštita prirode i okoliša, humanitarne djelatnosti, sudionici 2. svjetskog rata i civilni invalidi rata i
dr), 115.000,00 kuna

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za predlaganje programa
područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja od interesa
za Grad Ogulin za 2016. (u daljnjem tekstu: javni poziv) koji provodi Upravni odjel za financije, upravu i
samoupravu (dalje u tekstu: Upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu javnog poziva koja je
sastavni dio ove Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu javnog poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. tekst javnog poziva,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu programa,
4. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa i
5. obrasce za provedbu programa i izvještavanje.
6. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
Obrasci za provedbu programa i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
5.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Javnog poziva iz točke III. objavljuje se na mrežnim stranicama
Grada Ogulina www.ogulin.hr
V.
Upravni odjel nadležan je za provedbu postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje Upravni odjel osnovat će Povjerenstvo za provjeru formalnih
uvjeta koje će provesti otvaranje zaprimljenih prijava pristiglih na Javni poziv i izvršiti administrativnu
provjeru.
Gradonačelnik Grada Ogulina osnovat će Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa koji su
zadovoljili provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva.
Članovi Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta i Povjerenstva za ocjenu prijavljenih programa
radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje.
Naknade za rad članova Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta i Povjerenstva za ocjenu
prijavljenih programa osigurat će se iz sredstava Proračuna Grada Ogulina.
VI.
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Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa, Gradonačelnik donosi Odluku o raspodjeli
sredstava za financiranje programa udruga u području socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog
rata i ostalih udruga iz područja od interesa za Grad Ogulin.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Grad Ogulin će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne
ugovore.
VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Ogulina www.ogulin.hr
VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju članka 16. stavak 3. 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), 29.02.2016. donosim
ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora
I.
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu prostora, Zapisnik s javnog
otvaranja ponuda, Klasa: 02201/1601/04, Urbroj: 2133/0201/1166 od 26.02.2016. godine, o davanju
u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem ponuditelju koji se javio na natječaj objavljen u Večernjem
listu dana 12.02.2016. godine:
Poslovni prostor na adresi: Ogulin, Bolnička 7a (stadion NK Ogulin  I. kat)
 prostor restorana i kuhinje, površina 364,91 m2
 ponuditelj: DOBAR POSAO D.O.O., Ogulin, Zrinski trg 1, OIB: 46334980241,
 djelatnost: ugostiteljstvo (skupina: restorani i barovi); vrijeme na koje se prostor daje u zakup: 5 godina
 ponuđena mjesečna zakupnina za prostor: =5.838,56 kn/mjesec, odnosno =16,00 kn/m2
II.
Zadužuje se SKG d.o.o. Ogulin da pripremi Ugovor o zakupu između odabranog ponuditelja kao
zakupca i NK Ogulin kao zakupodavca.
Obveza plaćanja zakupa počinje teći od dana 01.04.2016. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Gradonačelnik Grada Ogulina donio je 01.02.2016. godine Odluku o raspisivanju natječaja za
davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada.
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Nakon provedenog postupka natječaja, Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu prostora
je dana 26.02.2016. javno otvorilo pristiglu ponudu za navedeni prostor. Utvrđeno je da je dostavljena
ponuda u cijelosti u skladu s uvjetima natječaja te je predloženo Gradonačelniku da donese Odluku o
odabiru najpovoljnije ponude te sklopi Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem, DOBAR POSAO
D.O.O., Ogulin, Zrinski trg 1 a kako je navedeno u izreci Odluke.
Obveza plaćanja zakupa prema ovoj Odluci počinje teći od 01.04.2016. godine.
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.
Na temelju članka 16. stavak 3. 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), 29.02.2016. donosim
ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora
I.
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu prostora, Zapisnik s javnog
otvaranja ponuda, Klasa: 02201/1601/04, Urbroj: 2133/0201/1166 od 26.02.2016. godine, o davanju
u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem ponuditelju koji se javio na natječaj objavljen u Večernjem
listu dana 12.02.2016. godine:
Poslovni prostor na adresi: I. B. Mažuranić 2 B
 prizemlje, površina 32,44 m2
 ponuditelj: LAG FRANKOPAN, Ogulin, Vijenac Ive Marinkovića 2, OIB: 91540136177,
 djelatnost:posredničke usluge; vrijeme na koje se prostor daje u zakup: 5 godina
 ponuđena mjesečna zakupnina za prostor: =973,20 kn/mjesec, odnosno =30,00 kn/m2
II.
Zadužuje se SKG d.o.o. Ogulin da pripremi Ugovor o zakupu između odabranog ponuditelja kao
zakupca i Grada Ogulina kao zakupodavca.
Obveza plaćanja zakupa počinje teći od dana 01.04.2016. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Gradonačelnik Grada Ogulina donio je 01.02.2016. godine Odluku o raspisivanju natječaja za
davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada.
Nakon provedenog postupka natječaja, Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu prostora
je dana 26.02.2016. javno otvorilo pristiglu ponudu za navedeni prostor. Utvrđeno je da je dostavljena
12

ponuda u cijelosti u skladu s uvjetima natječaja te je predloženo Gradonačelniku da donese Odluku o
odabiru najpovoljnije ponude te sklopi Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem, LAG
FRANKOPAN, Ogulin, Vijenac Ive Marinkovića 2 a kako je navedeno u izreci Odluke. Obveza plaćanja
zakupa prema ovoj Odluci počinje teći od 01.04.2016. godine.
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.
OŽUJAK
Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 25/09 i 12/13)
Gradonačelnik Grada Ogulina dana 10. ožujka 2016. godine donio je slijedeće zaključke
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prima na znanje Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2015.
godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe
Ogulin za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin
d.o.o. za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“
Ogulin za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta
Ogulin za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice
Ogulin za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada
Ogulina za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
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Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Sabljaci – UPU 8 i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na
donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva
Proelite d.o.o.za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu i upućuje ga Gradskom vijeću
Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije
za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području
Grada Ogulina KON – 1/15i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije
za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području
Grada Ogulina KON – 2/15 i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara za područje grada Ogulina za 2016. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na
donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2015.
godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.

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 10.03.2016. donosi
O D L U K U
o davanju stana u najam
Vedranu Paseku, OIB: 94473913602, 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.
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Najam stana iz točke 1) izreke započinje na dan 01.04.2016. godine. Ugovor o najmu stana sklopit će se
na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) godina.
Vedran Pasek dužan je platiti ukupno utvrđeni dug na ime najamnine u iznosu =331,20 kuna za stan iz
točke 1) izreke za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016. godine (3 x 110,40 kuna). Dugovanje iz
prethodnog stavka Vedran Pasek dužan je namiriti u 3 jednaka mjesečna obroka koja dospijevaju na
naplatu na dan na koji dospijeva i plaćanje najamnine.
Prije sklapanja Ugovora o najmu stana sukladno točkama 1) i 2) izreke, raskinut će se Ugovor o najmu
stana, Klasa: 37001/1501/07 od 29.01.2015. godine s najmoprimateljem Valentinom Pasekom iz
Drežnice, Drežnica 16A, OIB:04476910207.
Valentino Pasek, OIB:04476910207, šifra korisnika: 4000000000560, oslobodit će se plaćanja najamnine
u iznosu =331,20 kuna za stan iz točke 1) izreke za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016. godine.
Za provedbu ove Odluke sukladno točkama 1) do 5) izreke zadužuje se Stambeno komunalno
gospodarstvo d.o.o., Ogulin, I. G. Kovačića 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
Vedran Pasek podnio je zamolbu za sklapanje Ugovora o najmu stana u Drežnici, Drežnica 16A,
stan u potkrovlju, površine 27,60 m2. U spomenutom stanu živio je kao član kućanstva zajedno sa bratom
Valentinom Pasekom. Istovremeno, Valentino Pasek kao najmoprimatelj podnio je zahtjev za raskid
sklopljenog Ugovora o najmu sa zamolbom da se Ugovor "prenese" na Vedrana Paseka, jer je on tijekom
2015. god preselio u Ogulin i stan više ne koristi.
Uvidom u financijsku karticu korisnika sa stanjem na dan10.03.2016. godine utvrđen je saldo
duga u iznosu =331,20 kunu. Iz financijske kartice je vidljivo da je za vrijeme "stvarnog" korištenja stana
najmoprimatelj Valentino Pasek redovito namirivao obvezu plaćanja najma. Ocijenjeno je opravdanim
utvrditi obvezu plaćanja najma za prvo tromjesečje 2016. godine na ime Vedrana Paseka obzirom da on
cijelo vrijeme koristi stan i da će na njega glasiti novi ugovor o najmu stana.
Uvažavajući sve navedeno, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
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.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13)
Gradonačelnik Grada Ogulina donosi 15. ožujka 2016. godine
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Odbora za obilježavanje 25. obljetnice osnivanja Zbora narodne garde
Klek Ogulin
I
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Osniva se Odbor za obilježavanje 25. obljetnice osnivanja Zbora narodne garde Klek Ogulin sa
zadaćom da poduzme sve radnje kako bi se osiguralo obilježavanje 25. obljetnice osnivanja ZNG Klek
Ogulin na svečan i dostojanstven način.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II
U Odbor za obilježavanje 25. obljetnice osnivanja Zbora narodne garde Klek Ogulin imenuju se:
Jure Turković, dipl. ing. građ. – predsjednik
Tone Radočaj – član
Željko Lipošćak – član
Milan Poljak – član
Ivica Puškarić – član
Miko Kolić – član
Zlatko Mihaljević – član
Marko Bićanić – član
Ivica Vuković – član
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a u
svezi članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15),
Gradonačelnik Grada Ogulina, po prijedlogu Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu, u
predmetu produženja radnog vremena trgovačkom društvu DO & MI d.o.o., Oštarije, Gornje selo 200,
OIB 37060112598, za ugostiteljski objekt Caffe bar MIA, koji posluje na lokaciji Ogulin, Vladimira
Nazora 11, dana 18. ožujka 2016., donosi
RJEŠENJE
Trgovačkom društvu DO & MI d.o.o., Oštarije, Gornje selo 200, za Caffe bar „MIA“, koji posluje na
lokaciji u Ogulinu, Vladimira Nazora 11 odobrava se radno vrijeme drugačije od propisanog Odlukom o
ugostiteljskoj djelatnosti radi organiziranja proslave otvorenja ugostiteljskog objekta:
 dana 18. ožujka 2016. do 04,00 sata slijedeći dan.
2. Tužba ne odgađa izvršenje ovog Rješenja.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Trgovačko društvo DO & MI d.o.o., Oštarije, Gornje selo 200, OIB 37060112598, podnio je 7. prosinca
2015. godine zahtjev za produženje radnog vremena za ugostiteljski objekt Caffe bar „MIA“ koji posluje
na lokaciji Ogulin, Vladimira Nazora 11, dana 18. ožujka 2016. do 04,00 sata, radi organiziranja
proslave otvorenja ugostiteljskog objekta Caffe bar „MIA“.
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. 36/15) može
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raditi do 24,00 sata, odnosno sukladno članku 4. navedene Odluke petkom, subotom, dan uoči blagdana i
blagdanom, ako iza njega ne slijedi radni dan može raditi najkasnije do 02,00 sata.
Člankom 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti utvrđeno je da Gradonačelnik može na zahtjev
ugostitelja, a na prijedlog Odjela, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena
propisanog odredbama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka
Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke
zajednice Grada i sličnih događanja), 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 dana 18. ožujka 2016. godine organizirati proslava otvorenja ugostiteljskog objekta uz
nazočnost tamburaškog sastava „Rečički sokoli“ bez uporabe razglasa i pojačala, a što će obogatiti
ponudu navedenog ugostiteljskog objekta, dozvoljava se produženje radnog vremena kao u izreci
Rješenja.
Sukladno navedenom, a u svezi članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Glasnik Karlovačke
županije br. 36/15), odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja, uvažavajući zahtjev podnositelja u cijelosti.
Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po tbr. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 131/97, 68/98,66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04,
110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,
87/14 i 94/14) naplaćena je i poništena na zahtjevu.
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, 19/13 – pročišćeni tekst i ispravak 137/15) protiv istog ne može se izjaviti
žalba, ali se može u roku od 30 dana od primitka Rješenja pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim
upravnim sudom. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na
zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a u
svezi članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15),
Gradonačelnik Grada Ogulina, po prijedlogu Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu, u
predmetu produženja radnog vremena tvrtke LUMAKS USLUGE d.o.o., Ogulin, Žegar I 1, OIB
6766921535358, za ugostiteljski objekt DREAMS ROCK CAFFE, koji posluje na lokaciji Ogulin, Nova
cesta 1, dana 21. ožujka 2016., donosi
RJEŠENJE
Tvrtki LUMAKS USLUGE d.o.o., Ogulin, Žegar I 1, OIB 6766921535358, za Caffe bar „DREAMS
ROCK CAFFE“ koji posluje na lokaciji Nova cesta 1, odobrava se radno vrijeme drugačije od
propisanog Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti radi organiziranja druženja povodom blagdana Uskrsa i
to dana:
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 25. ožujka 2016. (petak) rad u gornjem dijelu lokala od 6,30 do 04,00 sata slijedeći dan, a u
donjem dijelu lokala od 7,00 do 4,00 sata slijedeći dan;
 26. ožujka 2016. (subota) rad u gornjem dijelu lokala od 8,00 do 4,00 sati slijedeći dan, a u
donjem dijelu lokala od 15,00 do 4,00 sata slijedeći dan.
2. Tužba ne odgađa izvršenje ovog Rješenja.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Tvrtka LUMAKS USLUGE d.o.o., Ogulin, Žegar I 1, OIB 6766921535358, podnijela je 21. ožujka
2016. godine zahtjev za produženje radnog vremena za ugostiteljski objekt Caffe bar „DREAMS ROCK
CAFFE“ koji posluje na lokaciji Ogulin, Nova cesta 1, navodeći da želi radi organiziranja druženja
povodom blagdana Uskrsa uz grupu PARTYANO I SPEEN raditi dana 25. ožujka 2016. (petak) u
gornjem dijelu lokala od 6,30 do 05,00 sati slijedeći dan, a u donjem dijelu lokala od 7,00 do 5,00 sati
slijedeći dan te dana 26. ožujka 2016. (subota) u gornjem dijelu lokala od 8,00 do 5,00 sati slijedeći dan, a
u donjem dijelu lokala od 15,00 do 5,00 sati 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. 36/15) može
raditi do 24,00 sata, odnosno sukladno članku 4. navedene Odluke petkom, subotom, dan uoči blagdana i
blagdanom, ako iza njega ne slijedi radni dan može raditi najkasnije do 02,00 sata.
Člankom 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti utvrđeno je da Gradonačelnik može na zahtjev
ugostitelja, a na prijedlog Odjela, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena
propisanog odredbama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka
Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke
zajednice Grada i sličnih događanja), 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 ugostiteljskom objektu organizirati druženje povodom blagdana Uskrsa uz ogulinske
vokalne grupe PARTYANO I SPEEN, što će obogatiti ponudu ugostiteljskog objekta, djelomično se
uvažava zahtjev tvrtke LUMAKS USLUGE d.o.o. te se 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 djelomično zahtjev podnositelja.
Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po tbr. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 131/97, 68/98,66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04,
110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,
87/14 i 94/14) naplaćena je i poništena na zahtjevu.

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, 19/13 – pročišćeni tekst i ispravak 137/15) protiv istog ne može se izjaviti
žalba, ali se može u roku od 30 dana od primitka Rješenja pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim
upravnim sudom. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na
zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.
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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 24.03.2016. donosi
O D L U K U
o davanju stana u najam
Peri Ognjenoviću, OIB: 96291150396, iz Drežnice, Drežnica 7A, daje se u najam stan na adresi Drežnica,
Drežnica 7A. Stan se nalazi u podrumu zgrade, ukupne stambene površine 34,90 m2i čine ga jedna soba,
kuhinja, izba i wc.
Zadužuje se Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. da s osobom iz točke 1) sklopi Ugovor o najmu
stana s početkom najma na dan 01.05.2016. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
Stan iz točke 1) izreke na temelju Rješenja o privremenom korištenju stanova Pero Ognjenović
koristi od 11.12.2012. godine. Korištenje stana mu je odobreno kao privremeni smještaj obzirom da je
korisnik socijalne pomoći, nije imao mogućnosti pronaći adekvatan novi smještaj a morao je napustiti
stan u kojem je bio u najmu kod privatnog najmodavca.
Kako bi "trajnije" riješio svoj stambeni problem, Pero Ognjenović podnio je i zahtjev za najam
stana te se na važećoj Listi prvenstva za davanje stanova u najam nalazi na 37. mjestu.
Obzirom na stanje u kojem se stan nalazi a koje je najviše uvjetovano stanjem zgrade (dotrajalost,
nedostatno održavanje obzirom na starost objekta, podrumski smještaj i dr.) te lokacijom stana  Drežnica
 za najam stana nisu bile zainteresirane osobe koje su prema Listi prvenstva za davanje stanova u najam
bile ispred Pere Ognjenovića. 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 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.

Na temelju odredbe članka 23. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br.
26/03  proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 147/14) i članka 6. stavka
2. Odluke o komunalnoj naknadi (Glasnik Karlovačke županije, br. 34/00, 17/10 i 45/14), rješavajući po
zamolbi OPĆE BOLNICE I BOLNICE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN iz Ogulina,
Bolnička ulica 38, 24.03.2016. donosim
ODLUKU
OPĆOJ BOLNICI I BOLNICI BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN iz Ogulina, Bolnička
ulica 38, OIB: 18630081651, kao korisniku poslovnih prostora  na adresi Ogulin, Bolnička ulica 38,
umanjit će se obveza plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 01.03.2016. do 01.03.2017. godine na
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način da se utvrđena naknada umanji za 50% iznosa.
Obveznik plaćanja komunalne naknade OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA
DOMOVINSKOG RATA OGULIN će umanjeni iznos komunalne naknade sukladno točki 1. izreke
plaćati putem ispostavljenih mjesečnih računa.
Za provedbu ove Odluke u knjigovodstvenoj evidenciji zadužuje se Stambeno komunalno gospodarstvo
d.o.o. iz Ogulina, I. G. Kovačića 8
O b r a z l o ž e nj e
OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN iz Ogulina,
Bolnička ulica 38 uputila je zamolbu za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za poslovne
prostore na lokaciji Ogulin, Bolnička ulica 38.
Obzirom da se nisu izmijenili razlozi zbog kojih je OPĆOJ BOLNICI I BOLNICI BRANITELJA
DOMOVINSKOG RATA OGULIN obveza plaćanja komunalne naknade bila umanjena za 50% iznosa
do 01.03.2016. godine, zamolba je ocijenjena opravdanom te je odlučeno da se obveza plaćanja
komunalne naknade umanji za 50% iznosa na daljnji rok od jedne godine, odnosno do 01.03.2017.
godine.
Za provedbu ove Odluke zadužena je tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.

Na temelju članka 51. i 53. Pravilnika o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u
upravnim tijelima Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 09/04, 40/09 i 45/10), dana 24.
ožujka 2016. godine, donosim
ODLUKU
o daru u naravi
1. Službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Ogulina dat će se dar u naravi
prigodom uskršnjih i božićnih blagdana u 2016. godini u iznosu od 400,00 kuna.
2. Sredstva iz točke 1. osigurana su u Proračunu Grada Ogulina.
OBRAZLOŽENJE
Pravilnikom o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada
Ogulina utvrđena je mogućnost davanja dara u naravi u iznosu na koji se ne plaća porez, stoga je
donesena Odluka kao u dispozitivu.

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(„Narodne novine“ 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14RUSRH) te članka 38. Statuta Grada Ogulina (“Glasnik
Karlovačke županije“ broj 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 25. ožujka 2016. godine,
donosi
ODLUKU
o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji
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na području Grada Ogulina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području Grada Ogulina (u daljnjem tekstu: DDD) s ciljem zaštite pučanstva
od zaraznih bolesti.
Članak 2.
DDD se provodi radi suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i
štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano, pravovremeno i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Ogulin.
DDD se provodi sukladno Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti  dezinfekcija,
dezinsekcija i deratizacija na području Grada Ogulina (u daljnjem tekstu: Program mjera) i Provedbenom
planu provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne
DDD mjere na području Grada Ogulina (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
II. DDD
Članak 3.
Programom mjera utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, sredstva i rokovi provedbe mjera.
Provedbenim planom utvrđuje se provedba mjera.
Prijedlog programa mjera i provedbenog plana izrađuje Zavod za javno zdravstvo Karlovačke
županije (u daljnjem tekstu: Zavod).
Prijedlog Programa mjera i Provedbenog plana za sljedeću kalendarsku godinu Zavod je dužan
dostaviti Gradu Ogulinu, najkasnije do kraja prosinca tekuće godine.
Na prijedlog Zavoda, Gradonačelnik Grada Ogulina (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) donosi
Program mjera i Provedbeni plan najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu.
Članak 4.
Provedbu DDD dužni su osigurati, sukladno Programu mjera i Provedbenom planu, korisnici
objekata iz članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Grad Ogulin je dužan osigurati preventivnu i obveznu preventivnu deratizaciju u stambenim
objektima i dvorištima, na javnoprometnim i na javnim zelenim površinama (trgovima, parkovima), u
objektima u vlasništvu Grada Ogulina, suzbijanje komaraca na području Grada Ogulina (u daljnjem
tekstu: stambeni i drugi objekti i javne površine), odnosno provedbu DDD, sukladno Programu mjera i
Provedbenom planu.
Korisnici objekata i površina dužni su poduzimati mjere propisane Programom mjera i
Provedbenim planom.
Korisnici stambenih i drugih objekta i javnih površina dužni su dopustiti provedbu DDD.
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Članak 5.
DDD provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i druge pravne osobe koje su
registrirane za obavljanje te djelatnosti i koje zadovoljavaju propisane uvjete (u daljnjem tekstu:
izvršitelji).
Članak 6.
Izvršitelji su dužni pridržavati se Programa mjera i Provedbenog plana.
Izvršitelji su dužni obavijestiti Grad Ogulin, Zavod, građane, fizičke i pravne osobe o provedbi
DDD, na način i u rokovima propisanim Programom mjera i Provedbenim planom.
Članak 7.
Tijekom provedbe DDD izvršitelji su dužni prikupljati podatke.
Izvršitelji su dužni prikupljati podatke o svakom obavljenom terenskom poslu i voditi evidenciju
koja mora sadržavati podatke propisane Programom mjera i Provedbenim planom.
Izvršitelji su dužni prikupljene podatke dostavljati za bazu podataka Grada Ogulina.
Članak 8.
Izvršitelji su dužni po svakom obavljenom poslu ispuniti standardiziranu, jedinstvenu potvrdu o
provedenoj DDD, na licu mjesta.
Potvrda se izdaje u dva primjerka, od kojih jedan zadržava korisnik objekta, a drugi izvršitelj.
Članak 9.
DDD u stambenim i drugim objektima i javnim površinama provode izvršitelji koji su s Gradom
Ogulinom, sukladno propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, propisima o javnoj nabavi i ovoj
odluci, sklopili ugovore o obavljanju DDD.
III. NADZOR
Članak 10.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem DDD obavlja nadležna sanitarna nspekcija.
Članak 11.
Stručni nadzor nad provedbom DDD provodi Zavod.
Izvršitelji su dužni prikupljati podatke, voditi evidencije i dostavljati izvješće Zavodu sukladno
propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Zavod izrađuje stručno izvješće s podacima o stupnju infestacije, utrošku pesticida i stupnju
pridržavanja propisanog programa rada određenog Programom mjera i Provedbenim planom te ga
dostavlja Gradu Ogulinu s elementima poboljšanja sanitacije prostora u budućnosti.
Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru Zavod je dužan dostavljati Gradu Ogulinu.
Godišnje izvješće o provođenju Programa mjera i Provedbenog plana i obavljenom stručnom
nadzoru za prethodnu kalendarsku godinu Zavod je dužan dostaviti Gradu Ogulinu najkasnije do 31.
siječnja tekuće godine.
Troškovi stručnog nadzora provedbe DDD financiraju se iz Proračuna Grada Ogulina.
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IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije»

Na temelju članka 19. Odluke o davanju stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam (Glasnik
Karlovačke županije, 07/09) i članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 25/09 i
12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina 30.03.2016. donosi
ODLUKU
o utvrđivanju Konačne Liste prvenstva za davanje stanova
u vlasništvu Grada Ogulina u najam
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se Konačna Lista prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada
Ogulina u najam.
II.
Podnositelj zahtjeva nema pravo prigovora na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na
Konačnoj Listi reda prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam.
III.
Konačna Lista reda prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam donosi se
na vrijeme od dvije godine.
Konačna Lista prvenstva iz stavka 1. je privitak ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
imovinskopravne poslove je na temelju oglasa objavljenog na oglasnoj ploči Grada, u javnim glasilima i
na web stranici Grada, u roku za dostavu zahtjeva, zaprimio 23 zahtjeva za uvrštavanje na Listu prioriteta
za davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam.
Utvrđeno je da svi podnositelji ostvaruju pravo za uvrštavanje na Listu prvenstva te je izvršeno
bodovanje svakog pojedinačnog zahtjeva prema odredbama iz Odluke i zahtjevu priloženoj
dokumentaciji.
Na osnovu tako obavljenog bodovanja, Upravni odjel je na temelju čl. 16. st. 3. Odluke utvrdio
Prijedlog Liste prvenstva. Prijedlog Liste prvenstva javno je objavljen na oglasnoj ploči Grada Ogulina,
B. Frankopana 11 te na službenoj internet stranici Grada Ogulina. Također, Zaključak o obavljenom
bodovanju zajedno s Prijedlogom Liste prvenstva dostavljen je svim podnositeljima zahtjeva uz uputu da
se na utvrđeni Prijedlog Liste može u roku 8 dana od dana javne objave izjaviti prigovor.
Rok za dostavu prigovora bio je 29.03.2016. godine. U ostavljenom roku nije zaprimljen niti jedan
prigovor.
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Uvažavajući sve navedeno stečeni su uvjeti za utvrđivanje Konačne Liste prvenstva na način kako
je i određeno u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti prigovor ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu u
Rijeci, u roku 30 dana od dana dostave ove Odluke.
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu u Rijeci 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.

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 31.03.2016. podnosi
I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA OGULINA
ZA 2015. GODINU
Plan gospodarenja otpadom Grada Ogulina
Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina donijelo je Gradsko vijeće Grada
Ogulina na sjednici održanoj 17.11.2009. godine. Plan je objavljen u Glasniku Karlovačke županije, br.
49/09.
Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13) određeno je
da postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju
Zakona o otpadu ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s
odredbama spomenutog Zakona.
U tom cilju, Grad Ogulin je koncem 2014. godine od izrađivača 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. Plan gospodarenja
otpadom  revizija Plana usvojen je zasebnom Odlukom na sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina
održanoj 01.12.2015. godine i objavljen u Glasniku Karlovačke županije, br. 31/15.
Projekt sanacije s daljnjim korištenjem do zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Sodol
Tijekom 2015. godine u cilju realizacije Projekta sanacije s daljnjim korištenjem do zatvaranja odlagališta
komunalnog otpada Sodol izuzev provedbe postupka ishođenja Okolišne dozvole nije bilo značajnijih
pomaka niti aktivnosti.
Odlagalište Sodol nalazi se u šumi približno 1 km udaljeno od hidroelektrane Gojak i 2 km od naselja
Ogulin. Sama lokacija je prirodna vrtača do koje vodi makadamski put. Odlagalište je započelo s radom
1976. godine. Odlagalištem upravlja komunalno društvo Stambeno Komunalno Gospodarstvo d.o.o.,
Ogulin, a otpad se odlaže s područja Grada Ogulina i općina Bosiljevo, Jospidol, Saborsko i Tounj.
Predmetna parcela (k.č. broj 10430, 10461, 10462, 10463 K.O. Ogulin i k.č. 2157, 2159, 2178, 2179 i
2181 K.O. Popovo selo) nepravilnog je oblika, ukupne površine 23.855 m2. Sa sve četiri strane omeđena
je šumom.
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Odlagalište ima dozvolu za odlaganje otpada te lokacijsku i građevinsku dozvolu. U 2015. godini u
postupku je ishođenja Okolišne dozvole.
Geodetskim mjerenjem je obuhvaćen širi prostor vrtače, odloženi otpad i prirodni pokosi te je
procijenjeno da je od 1976. godine do danas na odlagalištu odloženo oko 120.000 m3 otpada. To nije
ukupno odloženi otpad jer budući se otpad ovdje odlaže od 1976., dio biorazgradivog otpada se tijekom
proteklih 30 godina razgradio, a jedan dio otpada je i izgorio. Na odlagalištu se odlaže i neutvrđena
količina građevinskog i krupnog otpada. Građevinski otpad (kamen, žbuka i inertni sipki materijal)
ujedno služi i za prekrivanje otpada. Istreseni otpad se na odlagalištu povremeno razastire i nabija
kompaktorom i građevinskim strojevima te povremeno prekriva. Ulazak na odlagalište je kontroliran,
svaki se evidentira i usmjerava na mjesto predviđeno za istovar.
U većini slučajeva prikupljene te odložene količine otpada na odlagalište komunalnog otpada Sodol se ne
važu nego se procjena količina otpada vrši prema broju dovezenih kamiona.
Sanacijom se planira presložiti postojeći otpad i oblikovanje novog platoa za daljnje odlaganje površine
10.000 m2, postavljanje ograde i kolne vage.
Odlagalište Sodol je spojeno na javnu cestu. Za guranje otpada u vrtaču unutar koje se otpad odlaže, na
odlagalištu se nalazi 1 utovarivač.
Na prilaznom putu do odlagališta postavljena je rampa koja sprečava ulazak neovlaštenih osoba na
odlagalište. Na ulazu je postavljena tabla sa natpisom imena odlagališta, kategorije odlagališta, naziva
tvrtke koja gospodari odlagalištem, radnom vremenu odlagališta, znakom zabrane neovlaštenog pristupa
te upozorenju od mogućnosti propadanja i pada sa visine.
Radno vrijeme odlagališta je radnim danom ponedjeljakpetak, od 8 – 16,00 sati, a subotom od 913,00
sati. Dežurni službenik vodi evidenciju o korisniku i količini odloženog otpada.
Odlagalište je ograđeno žičanom ogradom, uređen je minimalni protupožarni pojas oko odlagališta te je
uvedena redovita nazočnost radnika koji kontrolira ulazak vozila na odlagalište i vrši potrebnu evidenciju.
Od mjera zaštite okoliša od negativnog utjecaja deponiranog otpada provodi se prekrivanje otpada
zemljom, dezinsekcija i deratizacija te se dva puta godišnje vrši mjerenje deponijskog plina putem
ovlaštenog laboratorija.
Uspostava sustava odvojenog sakupljanje otpada
Grad Ogulin i tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. su u suradnji s FZOEU proteklih godina
provodili aktivnosti vezane uz nabavku posuda za otpad kako bi se osiguralo "redoviti" odvoz
komunalnog otpada sa cjelokupnog područja Grada Ogulina. Komunalni otpad se odvozi jednom na
tjedan, a prikuplja iz kanti za prikupljanje otpada i kontejnera različitih dimenzija od 120, 240, 1100 i
5000 l.
Odvoz glomaznog otpada vrši se jednom godišnje po mjesnim odborima, sukladno dogovoru s
predstavnicima mjesnih odbora.
Cijena usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada utvrđuje se prema volumenu posude korisnika. Za
fizičke osobe – korisnike usluge u kolektivnom stanovanju, cijena usluge odvoza otpada utvrđuje se
prema broju članova kućanstava. Prikaz broja i vrste posuda za skupljanje otpada.
Tip posuda

Domaćinstva
3

3

Poslovni prostori

5 m

1.1 m

240 l

120 l

5 m

1.1 m3

240 l

120 l

Metalne posude

5

160













Plastične posude



45



3.825









25

3

Posude u
privatnom
vlasništvu

Metalne
posude









27







Plastičn
e
posude











30

12

32

U 2015. godini na području Grada Ogulina (uključujući naselje Ogulin i sva okolna naselja) omogućeno
je odvojeno sakupljanje plastike, papira i stakla na 25 „zelenih otoka“. Odvoz i zbrinjavanje plastike,
papira i stakla prikupljenog putem zelenih otoka organizirano je u suradnji sa tvrtkom METIS d.d.
Sakupljanje tekstilnog otpada je organizirano sa tvrtkom Ekran Medija d.o.o. na način da su na više
lokacija postavljeni posebni kontejneri u koje korisnici mogu odlagati staru odjeću i obuću, tkanine, deke
i poplune. Tijekom 2015. godine na dvije lokacije u središtu naselja Ogulin postavljene su posude za
odlaganje starih baterija i neiskorištenih lijekova.
Usporedno sa navedenim aktivnostima uspostave sustava sakupljanja pojedinih vrsta otpada izrađen letak
s ciljem informiranja građana koji je dostupan na mrežnim stranicama poduzeća SGK d.o.o.
U 2015. godini Gradu Ogulinu i tvrtki SKG d.o.o. je FZOEU odobrio sufinanciranje projekta pod
nazivom "Otpad posloži i pametno odloži" u ukupnoj vrijednosti od 142.950,00 kuna a čija se provedba
očekuje tijekom 2016. godine. Cilj projekta je educirati javnost o potrebi pravilnog gospodarenja
otpadom, sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša te o načinima i mogućnostima izbjegavanja
nastanka otpada. Predviđene aktivnosti u sklopu provedbe projekta su predavanja o odlaganju otpada u
osnovnim i srednjim školama te gradskoj knjižnici, eko radionice u vrtićima, aktivno obilježavanje
datuma vezanih za zaštitu okoliša te štampanje promocijskih materijala i ostale promocijske aktivnosti
(izrada eko brošure i letaka, izrada naljepnice za posude, obrazovne i edukativne emisije na radiju,
postavljanje sadržaja na internet stranicu grada i tvrtke, postavljanje Facebook profila projekta).

Podaci o prikupljenom i odloženom otpadu na području Grada Ogulina u 2015. godini.
Količine izdvojeno sakupljenog otpada u 2015. godini (u kg)
Naziv otpada

Količina

%

Ambalaža od kartona i papira
Staklena ambalaža
PET ambalaža
Istrošene gume
Metal  željezo
EE otpad
Lampioni s groblja

33.015
3.590
380
1.700
3.070
1.298
1.120

UKUPNO

44.173

74,74
8,13
0,86
3,85
6,95
2,94
2,54
100,0
0

Količine odloženog otpada u 2015. godini (u tonama)
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Naziv otpada

Količina

%

Miješani komunalni otpad
Otpad s tržnice
Otpad prikupljen čišćenjem ulica
Glomazni otpad
Strugotine od brušenja i glodanja plastike

9.952
100
93
110
66

UKUPNO

10.321

94,53
1,16
0,99
1,16
2,16
100,0
0

S obzirom na postojeće stanje i realne potrebe izgradnje željenog sustava cjelovitog gospodarenja
otpadom na svojem području te budućem uključivanju u sustav gospodarenja otpadom Karlovačke
županije, kao projekti čija je realizacija od posebnog značenja za Grad Ogulin ističu se:
nastavak sanacije i uređenja odlagališta otpada Sodol,
izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice sa pratećim uređajima i infrastrukturom na lokaciji
Galge (u suradnji sa tvrtkom KODOS d.o.o. i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost),
povećanje broja „zelenih otoka“ za odvojeno sakupljanje pojedinih vrsta na najfrekventnijim lokacijama,
nabava opreme i potrebnih spremnika za sakupljanje biootpada (u suradnji sa „Fondom za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost“),
kontinuirana edukacija javnosti u vezi unapređenja sustava odvojenog prikupljanja otpada (putem
organiziranja seminara, stručnih predavanja, radijskog i tiskovnog oglašavanja, izdavanja publikacija,
brošura i prospekata, mrežne stranice, stručnih i kontaktradijskih emisija, edukativnozabavnih programa
za djecu i mlade i sl.)
kontinuirana edukacija javnosti, stručnjaka i upravnih struktura Grada o problematici otpada i
gospodarenja otpadom, uključujući provedbu mjera za sprečavanje nastanka otpada, odnosno smanjivanje
nastalih količina otpada te nekontroliranog odbacivanja otpada u okoliš,
prevencija nelegalnog odbacivanja otpada i pojave divljih odlagališta kroz kontinuiranu kontrolu od
strane komunalnih redara,
uklanjanje divljih odlagališta,
uspostava i održavanje pisane evidencije o sakupljenim količinama otpada (miješani komunalni otpad,
biorazgradivi otpad, papir, plastika, staklo, metali, tekstil, glomazni otpad),
izvješćivanje o tijeku sanacije odlagališta te o odloženim količinama komunalnog otpada, raspoloživom
prostoru na odlagalištu i odlaganju biorazgradivog otpada.
TRAVANJ
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
Karlovačke županije za 2016. godinu, Gradonačelnik grada Ogulina, dana 01. travnja 2016. godine,
donio je
P L A N
korištenja teške građevinske mehanizacije za
eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih
putova radi zaustavljanja šumskih požara
Članak 1.
27

Ovim se Planom utvrđuje način korištenja teške građevinske 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 određeno je operativnim planovima djelovanja Postrojbe i DVDa.
Članak 3.
Slučajevi u kojima se koristi teška građevinska 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 građevinska 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.
Naziv tvrtke
Odgovorna
Telefon
Mehanizacija
broj
osoba
1.
GTM – GAVAN d.o.o., Mario Salopek
047/535450 Kombinirka
Fiat
Dlakovac 1a, Ogulin
;
Hitachi FB 200,
098/182335 Kamion MAN –
9
41.403; Utovarivač
Fiat Hitachi FR 220
2.
KLEK
COMMERCE Ivan Luketić
098/983081
2 šumska zglobna
d.o.o., Ogulin, Škrile II/2
8
traktora, 4 kom.
motornih
velikih
pila,
kamion
Mercedes kiper i
priključno vozilo za
prijevoz strojeva
3.
Vodovod i kanalizacija Zdravko Paušić, 047/532001 Kombinirani
stroj
d.o.o.,
Ogulin, dipl. ing.
rovokopač
I.G.Kovačića 14
Caterpillar točkaš
Članak 5.
Naknada uporabe teške građevinske 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 građevinske mehanizacije zaključiti posebne
ugovore, kojima će se s vlasnicima teške građevinske mehanizacije urediti podrobnije odnosi glede
načina i uvjeta korištenja mehanizacije.
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Članak 6.
Vlasnik dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku 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 građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće
izmjene i dopune ovog Plana.
Članak 8.
Ovaj Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara objavit će se u Glasniku Karlovačke
županije.

Na temelju članka 19. stavka 2. i članka 43. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj
92/10) i točke 5. Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području
na području
Karlovačke županije za 2016. godinu, Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 01. travnja 2016., donio je
P L A N
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
Članak 1.
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina,
dijelova građevina i prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara te utvrđuju
posebne mjere zaštite za vrijeme povećane opasnosti od izbijanja i širenja požara na građevinama,
građevinskim 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 razdoblju od 01. travnja do
30. rujna 2016. godine (akcije motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora provoditi prema potrebi, a
sukladno vremenskim prilikama).
Članak 2.
Planom se određuje i zabrana nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na navedenim
otvorenim prostorima i građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka
požara.
Članak 3.
Građevine, dijelovi građevina i prostori za koje prijeti povećana opasnost od širenja požara su
slijedeći:
Opća bolnica Ogulin
Dom zdravlja Ogulin
Dom za stare i nemoćne Biskup Srećko Badurina
Benzinske postaje u Ogulinu, Otoku Oštarijskom te na autocesti
Pučko otvoreno učilište Ogulin
Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
Dječji vrtić «Bistrac»
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Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
Gradska vijećnica
Osnovne i srednje škole
Stambeno poslovni objekt Robna kuća
Stambeno poslovni objekt u Vijencu Ive Marinkovića i na Ižišću
Stambeno poslovni objekt u ulici Ivane Brlić Mažuranić
Poslovni objekt FINE
Poslovni objekt Erste banke
Poslovni objekt Privredne banke
Poslovni objekt Karlovačke banke
Distributivni centar na Bukovici
Mivit pekara na Bukovici
HOC Bjelolasica – lokacija Jasenak  Vrelo
Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. (zgrada Gradske tržnice)
Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Proizvodno poslovni objekti u Poduzetničkoj zoni Ogulin
Proizvodno poslovni objekti u poslovnoj zoni Žegar
Objekti Hrvatskih željeznica (skladišta, radionice i dr)
Športski objekti (Športska dvorana Ogulin, Teniska dvorana, Športsko poslovni objekt Stadion, Sokolski
dom, Kuglana Klek, Športska dvorana OŠ Ivane Brlić Mažuranić)
Poslovni objekti Konzuma, Bille, Lidla i Plodina
Hotel Frankopan i Lovačka kuća St. Hubert
Hotel "Klek"
Sakralni objekti
Otvoreni prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastanka i širenja požara su slijedeći:
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.
Gornje Dubrave – područje zaseoka Škerići – bukova i cerova šuma obrasla visokom travom,
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,
Trošmarija, Popovo selo i Ponikve – miješana šuma, tlo obraslo visokom travom i niskim raslinjem,
Hreljin Ogulinski – područje Okruglica, miješana šuma, tlo obraslo visokom travom i niskim raslinjem,
Turkovići i Vitunj – područje «Mirić glavica» mlada crnogorična šuma
Klek – područje «Klečka draga»  nepristupačan teren
javne zelene površine (parkovi i sl).
Članak 4.
Za građevine i prostore iz članka 3. ovog Plana trebaju se poduzeti slijedeće mjere preventivne
zaštite:
poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i uređaja kao i
njihov tehnički pregled,

30

uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i odlaganja
istoga na posebno za to određeno 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 uređajima,
onemogućavanje pristupa vozilima i aparatima koji iskre pri radu, na mjesta gdje bi to predstavljalo
opasnost od požara i eksplozija (kotolovska postrojenja, dijelovi silosa, mlina…),
dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstva za gašenje požara te postavljanje istih
za na to određena mjesta,
izvođenje stabilnih i polustabilnih, mobilnih i drugih odgovarajućih uređaja 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 građevinama 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 građevina 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 i pružaju pomoć
DVDu Ogulin na području KO Ogulin.
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 i Hreljina Ogulinskog.
DVD Turkovići provodit će ophodnju uz prometnice i pojas željezničke pruge Rijeka – Zagreb u
naselju Sveti Petar i Hreljin Ogulinski.
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.
Ako se prilikom ophodnje uoči opasnost od nastanka požara ili je došlo do nastanka požara odmah
se obavještava dežurni operativni djelatnik Javne vatrogasne postrojbe Ogulin u Vatrogasnom
operativnom centru Ogulin (VOC).
Članak 8.
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O provedbi posebnih mjera utvrđenih ovim Planom Dobrovoljna vatrogasna društva iz članka 5.
ovog Plana vodit će posebne očevidnike.
Članak 9.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Ogulina za
2016. godinu.
Članak 10.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke Županije.
Na temelju članka 30. st. 2. Zakona o vatrogastvu (NN br.106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 –
pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije
br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina dana 4. travnja 2016. godine, donosi
O D L U K U
I.
Potvrđuje se imenovanje zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Ribarići i to Zdravka Mihalića, OIB 89872314711, iz Ogulina, Ribarići, Ribarići 33, na koju dužnost
je imenovan odlukom Skupštine DVD Ribarići od 11. ožujka 2016. godine.
II.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

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
2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15), 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
06.04.2016., donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Temeljem Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u
2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016.
godini od 13. siječnja 2016., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada Ogulina za 2016.,
GLAVA O2 – GOSPODARSTVO, Program 1000  Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina,
Aktivnost A100003  Razvoj malog poduzetništva, u iznosu od 5.480,65 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 će se na račun korisnika broj HR0524020061140228633
otvorenog u Erste S Bank.
III.
Korisnik potpore dužan je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.
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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
2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15), 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 06.04.2016., donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Temeljem Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u
2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016.
godini od 13. siječnja 2016., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada Ogulina za 2016.,
GLAVA O2 – GOSPODARSTVO, Program 1000  Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina,
Aktivnost A100003  Razvoj malog poduzetništva, u iznosu od 8.000,00 kuna, Veterinarskoj ambulanti
Ogulin d.o.o., Ogulin, Pešćenica 8, za nabavku biokemijskog analizatora krvi.
II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatiti će se na račun korisnika broj HR3824020061100508479
otvorenog u Erste S. Bank.
III.
Korisnik potpore dužna je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.

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
2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016.
godini od 13. siječnja 2016, po zahtjevu GDMTIM d.o.o., OIB 42464387855 iz Ogulina, Stara cesta 2, a
prema prijedlogu Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu, Gradonačelnik Grada Ogulina
06.04.2016., donosi slijedeće
ODLUKA
Odbija se zahtjev za sufinanciranje subvencija za projekte poduzetništva žena GDMTIM d.o.o. iz
razloga što isti ne ispunjava uvjete koji su navedeni u Programu potpore poduzetništvu u malom i
srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15) i Javnom
pozivu za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem
gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini.
OBRAZLOŽENJE
GDMTIM d.o.o. podnio je Zahtjev za sufinanciranje – subvencija za projekte poduzetništva žena 29.
siječnja 2016. godine. Naziv projekta je „Moderniziranje opreme“.
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Zahtjev nije osnovan.
Programom potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini
(Glasnik Karlovačke županije br. 36/15) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa
potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini propisani su
uvjeti koje moraju ispuniti podnositelji zahtjeva za subvenciju.
U članku 4., točka 2. „Subvencije za projekte poduzetništva žena“, određeni su uvjeti koje moraju
ispunjavati korisnici subvencije:
 imaju sjedište i ulažu u projekt na području Grada Ogulina
 imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme
 imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 imaju podmirene obveze prema Gradu Ogulinu i tvrtkama u vlasništvu Grada Ogulina
 imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
Članku 6. Stavak 3 glasi:
Prijava na javni poziv podnosi se Gradu Ogulinu, Upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu u
pisanom obliku, na obrascu prijave kojeg izrađuje Odjel. Uz prijavu podnositelj prijave prilaže
odgovarajuću dokumentaciju.
U navedenom Zahtjevu nema odgovarajuće dokumentacije koja bi dokazala uvjete koji su navedeni u
članku 4, točka 2.
Računi koji su priloženi u Zahtjevu izdani su 22.09.2015., 13.11.2015., 20.11.2015., 25.11.2015.,
01.12.2015. Razvidno je da su računi plaćeni u 2015. godini. Rok za podnošenje Zahtjeva za subvenciju
u 2015oj godini bio je 15.12.2015. godine.
Slijedom navedenoga, nisu ispunjeni uvjeti za ostvarenje Subvencije za projekte poduzetništva žena.

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, 49/14 i 36/15) po zahtjevu
Udruge proizvođača Ogulinskog kupusa , OIB 60936619882 , sa sjedištem u Ogulinu, Sabljak selo 4,
koju zastupa predsjednik udruge Marinko Sabljak, dipl. ing., a prema prijedlogu Upravnog odjela za
financije, upravu i samoupravu, Gradonačelnik Grada Ogulina 06.04.2016., 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, 49/14 i 36/15) i Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za
2016. godinu, od 13. siječnja 2016., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada Ogulina za
2016., GLAVA O2 – GOSPODARSTVO, Program 1000  Poticanje gospodarstva na području Grada
Ogulina, Aktivnost A100004 – Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja, u iznosu od 37.541,25 kuna,
za Udrugu proizvođača Ogulinskog kupusa, a u cilju održavanja sjemena i kontrole proizvodnje sirovine
svježeg kupusa sorte „Ogulinac“.
II.
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Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatiti će se na račun korisnika broj HR2824020061100511860
otvorenog u Erste S Bank.
III.
Korisnik potpore dužan je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, 25/09 i 12/13)
Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 07. travnja 2016. godine, donio je
O D L U KU
o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za pripremu Odluke o zaštiti izvorišta
na području Grada Ogulina
U Odluci o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za pripremu Odluke o zaštiti izvorišta na
području Grada Ogulina u članku 1., stavku 1. alineja 3 mijenja se i glasi:
„ predstavnik Grada Ogulina, Zdenko Trninić, dipl. ing. građ.“

Na temelju članka 143. stavak 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“ 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 travanj  lipanj 2016. („Narodne novine br.28/16). i članka
38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije broj 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada
Ogulina, dana 7. travnja 2016. godine, donosi
O D L U K U
o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza
redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Ogulina za razdoblje travanj 
lipanj 2016.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika
srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Ogulina, a pohađaju 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
travanj  lipanj 2016.
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:
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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 Đačkom 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 utvrđenog 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 %.
Subvencija iz stavka 1. financira se sredstvima Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu, Upravni odjel
za financije, upravu i samoupravu – 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 provođenja 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 međusobna prava
i obveze.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

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
2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15), po zahtjevu Margarete Kolić, Frizerski obrt
„Margareta“, Dobrina 1, a prema prijedlogu Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu,
Gradonačelnik Grada Ogulina 08.04.2016., donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Temeljem Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u
2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
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korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016.
godini od 13. siječnja 2016., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada Ogulina za 2016.,
GLAVA O2 – GOSPODARSTVO, Program 1000  Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina,
Aktivnost A100003  Razvoj malog poduzetništva, u iznosu od 2.250,96 kuna, Margareti Kolić, Frizerski
obrt „Margareta“, Dobrina 1, za uređenje frizerskog salona.
II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatiti će se na račun korisnika broj HR7323400091160336486
otvorenog kod Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb.
III.
Korisnica potpore dužna je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.

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
2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15), po zahtjevu Josipe Ljubičić, OIB 90809313906, iz
Ogulina, Sveti Jakov 157, a prema prijedlogu Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu,
Gradonačelnik Grada Ogulina 08.04.2016., donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Temeljem Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u
2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016.
godini od 13. siječnja 2016., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada Ogulina za 2016.,
GLAVA O2 – GOSPODARSTVO, Program 1000  Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina,
Aktivnost A100003  Razvoj malog poduzetništva, u iznosu od 6.009,49 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 će se na račun korisnika broj HR1224020061140132484
otvorenog u Erste S. Bank.
III.
Korisnica potpore dužna je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.

Temeljem članka 96. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja
ugovora o javnim uslugama s jednim gospodarskim subjektom, objavljenom u Elektroničkom oglasniku
javne nabave, datum objave: 16.03.2016., broj dokumenta Poziva na nadmetanje: 2016/S 0020005677,
evidencijski broj nabave: MV 1/16, Gradonačelnik Grada Ogulina kao ovlaštena osoba javnog
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naručitelja: Grad Ogulin, 47300 Ogulin, B. Frankopana 11, MB: 2597616, OIB: 58264108511, 14.
travnja 2016. godine donosi slijedeću
ODLUKU O ODABIRU
najpovoljnije ponude
I.
Za sklapanje Ugovora o javnim uslugama za opskrbu električnom energijom opskrbnih mjernih
mjesta na području Grada Ogulina a prema popisu i okvirnim količinama navedenim u ponudbenom
troškovniku, kao najpovoljnija ponuda temeljem čl. 82. st. 1. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br.
90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), odabire se ponuda ponuditelja „Hrvatski telekom“ d.o.o. iz Zagreba, R. F.
Mihanovića 9, OIB: 81793146560, s cijenom ponude u iznosu =850.133,49 kn bez PDVa odnosno
=1.062.666,86 kn s PDVom.
II.
Naručitelj će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o
javnim uslugama.
III.
Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda II, bez odgode ponuditeljima u postupku javne nabave preporučenom poštom s
povratnicom.
IV.
Rok mirovanja ističe u roku 10 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Naručitelj je na temelju članka 5. stavak 1. točka 2. i članka 25. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi
(NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) proveo otvoreni postupak javne nabave za opskrbu električnom
energijom opskrbnih mjernih mjesta na području Grada Ogulina a prema popisu i okvirnim količinama
navedenim u ponudbenom troškovniku, s ciljem sklapanja ugovora o javnim uslugama s jednim
gospodarskim subjektom, objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave Poziva na
nadmetanje: 2016/S 0020005677, datum objave: 16.03.2016., evidencijski broj nabave: MV 1/16.
Nakon pregleda i ocjene pristigle ponude ovlašteni predstavnici naručitelja obavili su rangiranje
prihvatljivih ponuda:
„Hrvatski telekom“ d.d., 10110 Zagreb, R. F. Mihanovića 9, OIB: 81793146560
„HEP – Opskrba“ d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379
„RWE Energija“ d.o.o., 10000 Zagreb, Capraška ulica 6, OIB: 81103558092
Pregledom ponuda utvrđeno je da naručitelj sukladno članku 94. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN
br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) nije isključio niti jednu ponudu ponuditelja.
Pregledom ponuda utvrđeno je da naručitelj sukladno članku 94. stavak 2. i članku 93. stavak 1. i točka 1.
Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) nije odbio niti jednu ponudu ponuditelja.
Pregledom ponuda utvrđeno je da je naručitelj sukladno članku 93. stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj
nabavi odbio ponudu ponuditelja „CRODUX PLIN“ d.o.o. iz Zagreba, Savska Opatovina 36, OIB:
50388109754, s obzirom da priloženi ponudbeni troškovnik nije potpisan od strane ovlaštene osobe.
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Sukladno rezultatima rangiranja prihvatljivih ponuda javni naručitelj donio je odluku kao u točki I. izreke.
Pouka o pravnom lijeku
Na ovu Odluku može se izjaviti Žalba. Žalba se izjavljuje u roku 5 dana od dana primitka ove
Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja
neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja
elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i
naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija.
Žalba ponuditelja dostavljena Državnoj komisiji a koja nije na dokaziv način dostavljena i
naručitelju smatrat će se nepravodobnom.
SVIBANJ

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13)
Gradonačelnik Grada Ogulina donosi 09. svibnja 2016. godine
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Odbora za proslavu
Dana Grada
I
Osniva se Odbor za proslavu Dana Grada Ogulina sa zadaćom da poduzme sve radnje u svezi
proslave Dana Grada – 14. rujna 2016. godine u skladu sa Odlukom o dodjeli javnih priznanja Grada
Ogulina.
II
U Odbor za proslavu Dana Grada imenuju se:
1. Jure Turković, dipl. ing. građ. – predsjednik
2. Tone Radočaj – član
3. Milan Sabljak, dipl. ing. građ. – član
4. don Robert Zubović – član
5. Ankica Puškarić  članica
6. Nikolina Luketić Delija, dipl. ethn. i phil. – članica
7. Mario Pavić, dipl. iur. – član
8. Karmela Matić, prof. soc. i povijesti – članica
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“.
Na temelju odredbi članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području
Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 8/12), te članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik
Karlovačke županije, br. 25/09 i 12/13), dana 12. svibnja 2016. godine donosim
O D L U K U
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o raspisivanju natječaja za
davanje u zakup poslovnog prostora
I.
Predmet natječaja je davanje u zakup slijedećih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ogulina:
Ogulin, Bolnička 7a (stadion NK Ogulin  prizemlje) _
površina 200,00 m2
 djelatnost  trgovina
početni iznos 12,00 kn/m2
 djelatnost  posredničke usluge
početni iznos 12,00 kn/m2
Sabljak selo, Sabljak selo 4  prizemlje (Dom Mjesnog odbora)
površina 75,00 m2
 djelatnost  trgovina
početni iznos 15,00 kn/m2
 djelatnost  posredničke usluge
početni iznos 15,00 kn/m2
Drežnica 8  prizemlje (bivša pošta)
 djelatnost  trgovina
 djelatnost  posredničke usluge
 djelatnost  zanatstvo

površina 19,48 m2
početni iznos 12,00 kn/m2
početni iznos 12,00 kn/m2
početni iznos 7,00 kn/m2

Drežnica 8  prizemlje _
 djelatnost  trgovina
 djelatnost  posredničke usluge

površina 26,75 m2
početni iznos 12,00 kn/m2
početni iznos 12,00 kn/m2

II.
Iznos jamčevine koji su ponuditelji dužni uplatiti za poslovne prostore iz točke I. utvrđuje se u
dvostrukom iznosu od početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor koji je predmet natječaja.
III.
Povjerenstvo za provedbu natječaja će temeljem ove Odluke provesti javni natječaj, prikupiti
ponude i predložiti najpovoljnijeg ponuditelja.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 25/09 i 12/13)
Gradonačelnik Grada Ogulina dana 25. svibnja 2016. godine donio je slijedeće zaključke:
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.
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 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
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ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Grada
Ogulina za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i
ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013. 2015. godine i upućuje ga Gradskom vijeću Grada
Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poduzetništvu u
malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini i upućuje ga Gradskom vijeću Grada
Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za
sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2015. godinu i upućuje ga
Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2016.
godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpora poduzetništvu u
malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini i upućuje ga Gradskom vijeću Grada
Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2016. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu i upućuje ga Gradskom
vijeću Grada Ogulina na donošenje.
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ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj
kulturi za 2016. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada
Ogulina za 2016. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na donošenje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica 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
2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Stambenog komunalnog
gospodarstva d.o.o. za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2015. godinu
i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina utvrđuje Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom
društvu Radio Ogulin d.o.o. 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 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Prijedlog Izvješća o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina
za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice
Ogulin za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
ZAKLJUČAK
Gradonačelnik Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća
bajke za 2015. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Ogulina na prihvaćanje.
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Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode
organizacije civilnog društva („Glasnik Karlovačke županije“ br. 35/15) i članka 38. Statuta Grada
Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 25.
svibnja 2016. godine, donosi
O D L U K U
o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina po Javnom pozivu za predlaganje programa
javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga
iz područja od interesa za Grad Ogulin za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz
Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja od interesa za Grad Ogulin za 2016. godinu.
Članak 2.
Odobrava se korištenje sredstava Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu:
iz područja SOCIJALNA SKRB  prevencija ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži za koje
je Javnim pozivom predviđeno 30.000,00 kuna, kako slijedi:
R.
br.

Evid.
broj

Naziv udruge

Naziv programa

1.

JPO  24

Gradsko društvo
Crvenog križa Ogulin

Savjetovalište za prevenciju
ovisnosti poremećaja u ponašanju
djece i mladeži

Odobreni
iznos
sredstava
30.000,00

iz područja UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA za koje je Javnim pozivom predviđeno
70.000,00 kuna, udrugama kako slijedi:
R.
br
.
1.

2.

3.

4.

Evid.
broj

Naziv udruge

Naziv programa

JPO  09

Udruga prve dragovoljne
vojne postrojbe zbora
narodne garde „Klek“
Ogulin
Udruga veterana 143.
brigade hrvatske vojske
Ogulin
Udruga hrvatskih vojnih
invalida Domovinskog
rata Ogulin – Udruga
HVIDRa Ogulin
Udruga roditelja
poginulih branitelja

Promicanje vrijednosti
Domovinskog rata s naglaskom na
obilježavanje 25. obljetnice osnutka
bataljuna ZNG Klek Ogulin
Program obilježavanja važnijih
datuma iz novije hrvatske povijesti

JPO  11

JPO  23

JPO  03

Socijalna i pravna zaštita članova te
promicanje vrijednosti tekovina
Domovinskog rata

Odobreni
iznos
sredstava

27.000,00

11.700,00

16.000,00

Da se ne zaboravi nikada, život nije
stao, pomoć u nevolji
10.000,00
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5.
JPO  01

6.

JPO  05

Domovinskog rata Grada
Ogulina
Udruga udovica
hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata RH
Ogulin
Udruga hrvatskih
branitelja oboljelih od
posttraumatskog
stresnog poremećaja
Karlovačke županije

Promicanje vrijednosti
Domovinskog rata
2.800,00
Radionica za psihosocijalnu pomoć
članova udruge i njihovih obitelji
2.500,00

UKUPNO

70.000,00

 iz područja OSTALE UDRUGE (razvoj i promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja,
okupljanje i zaštita djece, mladeži i obitelji, zaštita zdravlja, zaštita i promicanje prava osoba s
invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, stariji i nemoćni, razvoj i demokratizacija društva, zaštita
potrošača, zaštita prirode i okoliša, humanitarne djelatnosti, sudionici 2. svjetskog rata i civilni invalidi
rata i dr) za koje je predviđeno Javnim pozivom 115.000,00 kuna, udrugama kako slijedi:

R.
br
.
1.

2.
R.
br
.
3.
4.

Evid.
broj

Naziv udruge

Naziv programa

JPO  10

Udruga roditelja djece s
poteškoćama u razvoju i
osoba s invaliditetom
„RADOST“

Tolerancija među različitostima

JPO  12
Evid.
broj

Udruga Oda prijateljstvu
Naziv udruge

Djeca djeci
Naziv programa

JPO  06

Udruga Oda prijateljstvu

10. Festival duhovne glazbe
Tonkafest
Daj 5 za dječja prava

JPO  22

5.

JPO  21

6.

JPO  04

Društvo Naša djeca
Ogulin
Matica umirovljenika
Ogulin
Udruga slijepih Ogulin

Odobreni
iznos
sredstava

15.000,00
8.900,00
Odobreni
iznos
sredstava
15.000,00
10.700,00
Poboljšanje kvalitete života osoba
treće životne dobi
Bolja udruga

15.000,00
15.000,00

7.
8.

JPO  13
JPO  15

Moto klub „Vještice“
Ogulin
Hrvatska bratska
zajednica u Americi,
Odsjek 2001
„Frankopan“ Ogulin,
Hrvatska

10. moto susret 2016.
Očuvanje veze domovinske i
iseljene Hrvatske

13.000,00

7.000,00
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9.

JPO  07

Športski roler klub
Hrvatske

Uzgoj golubova prevrtača i njihovo
takmičenje na World Cup Fly
2.000,00

10
.
11
.
12
.
13
.

JPO  19

JPO  08
JPO  17

JPO  20

Udruga hrvatskog
časničkog zbora Grada
Ogulina
Udruga slatki Ogulinci
Udruga hrvatskog
časničkog zbora Grada
Ogulina
Udruga hrvatske
domovinske vojske II.
svjetskog rata i poraća

Nastup članova na obilježavanju
svih važnijih datuma u Gradu
Ogulinu i Karlovačkoj županiji
Plan i program aktivnosti Udruge
slatki Ogulinci za 2016
Troškovi prostora udruge za
sastanke i savjetovanje članova za
2016. godinu
Promicanje vrijednosti II. svjetskog
rata i poraća s naglaskom na
Bleiburg

UKUPNO

1.400,00
5.000,00

2.000,00

5.000,00
115.000,00

Članak 3.
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Grad će potpisati ugovor o
financiranju programa ili projekata kojima će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u svezi
realizacije dodijeljenih sredstava (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i
dinamika izvješćivanja o provođenju programa i utrošku sredstava te obveze udruge u slučaju
nenamjenskog trošenja potpore i dr.).
Članak 4.
Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovor u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana
dostave pisane obavijesti o rezultatu Javnog poziva.
Povjerenstvo odlučuje o prigovoru u roku 8 dana od dana primitka prigovora.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0
bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranicama Grada Ogulina www.ogulin.hr

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode
organizacije civilnog društva („Glasnik Karlovačke županije“ br. 35/15) i članka 38. Statuta Grada
Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 25.
svibnja 2016. godine, donosi
O D L U K U
o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina po Javnom pozivu za predlaganje programa
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. godinu
Članak 1.
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Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. godinu.
Članak 2.
Odobrava se korištenje sredstava Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu:
iz područja KULTURE za koje je Javnim pozivom predviđeno 210.000,00 kuna, udrugama kako slijedi:
R. Evid.
Naziv udruge
Naziv programa/projekta
Odobreni
br broj
iznos
.
sredstava
1.
JPK 
Udruga Ogulinski
11. ogulinski festival bajke
30.000,00
30
festival bajke
2.
JPK 
Kulturno
„Dragi pastiri vi, kud ćete sada svi“ –
28
umjetničko društvo Božićne vokalne tradicije ogulinskog
„Klek“ Ogulin
kraja
15.000,00
3.
JPK 
Kulturno
Sudjelovanje na županijskim,
21
umjetničko društvo međužupanijskim, državnim i
„Klek“ Ogulin
međunarodnim susretima, smotrama i
festivalima
15.000,00
R.
br
.
4.
5.
6.

6.
8.

9.

10
.

11
.

Evid.
broj

Naziv udruge

Naziv programa

JPK 
22
JPK 
23
JPK 
16

Društvo Naša
djeca Ogulin
Društvo Naša
djeca Ogulin
Kulturno
umjetničko društvo
„Sveti Juraj“
Zagorje Ogulinsko
Ogranak Matice
hrvatske u Ogulinu
Kulturno
umjetničko društvo
„Klek“ Ogulin
Frankopanska
garda Ogulin

Promicanje Grada Ogulina mažoret
plesom
Dječji maskenbal u Ogulinu

JPK 
01
JPK 
20
JPK 
12
JKP 
15

JPK 
17

Kulturno
umjetničko društvo
„Sveti Juraj“
Zagorje Ogulinsko
Kulturno
umjetničko društvo
„Sveti Juraj“
Zagorje Ogulinsko

Odobreni
iznos
sredstava
23.000,00
4.000,00

Očuvanje tradicijskih vrijednosti i
starih običaja – koncert povodom
Valentinova s posjetom Etno kući

7.000,00

„Priče o šumama, šume pričaju“
14.000,00
Obilježavanje 35. obljetnice KUDa
Klek Ogulin
„Počasna postrojba Grada Ogulina u
funkciji očuvanja i tradicije vojne
povijesti ogulinskog kraja“
Djelovanje na očuvanju kulturne
baštine i promociji folklornog
amaterstva (smotre folklora, folklorna
druženja i sl.)
„Kolišće“ – trag u vremenu – priprema
i tisak godišnjaka Župe Sv. Juraj
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13.000,00

18.000,00

7.000,00

8.000,00

12
.

JPK 
02

Udruga Oda
prijateljstvu

13
.
14
.

JPK 
03
JPK –
11

Udruga Oda
prijateljstvu
Glumačka družina
„Đula“ Ogulin

15
.
16
.
16
.

JPK 
04
JPK 
18
JPK 
29

Hrvatsko pjevačko
društvo „Klek“
DVD Ogulin

18
.

R.
br
.
19
.

JKP 
14

Evid.
broj
JPK 
13

Snimanje i promocija CDa s
najljepšim pjesmama festivala duhovne
glazbe Tonkafest
Koncert Ansambla narodnih plesova i
pjesama Hrvatske LADO

7.000,00

5.000,00

Kazališne predstave

5.000,00

Zborno pjevanje
Redovno djelovanje Puhačkog orkestra

8.000,00
15.000,00

Srpsko kulturno –
umjetničko i
duhovno društvo
„Đurđevdan“ u
Drežnici
Udruga za razvoj
zajednice,
kreativno i
umjetničko
izražavanje i
ekologiju „Sunce“
Naziv udruge

Dječji pjevački
zbor „Klinci
Ogulinci“

Kulturni amaterizam, manifestacije
5.000,00

Komedija „Klupko“

5.000,00

Naziv programa

Odobreni
iznos
sredstava

Glazbeno stvaralaštvo

6.000,00

UKUPNO

210.000,00

iz područja TEHNIČKE KULTURE za koje je Javnim pozivom predviđeno 10.000,00 kuna, udrugama
kako slijedi:
R.
br
.
1.

2.

Evid.
broj

Naziv udruge

Naziv programa

JPK 
19

Radioklub Ogulin

40. god. postojanja Radiokluba Ogulin i
dodjela priznanja za radio amatersko
natjecanje Pokuplje 2016.
Uređivanje izmještene lokacije
Radiokluba Ogulin za potrebe
sudjelovanja u slučaju katastrofe u
budućoj suradnji sa Državnom upravom
za zaštitu i spašavanje 112

JPK 
25

Radioklub Ogulin
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Odobreni
iznos
sredstava

2.000,00

7.000,00

3.

JPK 
06

Oldtimer klub
Ogulin

Sudjelovanje u natjecateljskim oltimer
moto rallyima koji se boduju za
prvenstvo Hrvatskog oldtimer saveza
1.000,00
10.000,00

UKUPNO

Članak 3.
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Grad će potpisati ugovor o
financiranju programa ili projekata kojima će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u svezi
realizacije dodijeljenih sredstava (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i
dinamika izvješćivanja o provođenju programa i utrošku sredstava te obveze udruge u slučaju
nenamjenskog trošenja potpore i dr.).
Članak 4.
Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovor u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana
dostave pisane obavijesti o rezultatu Javnog poziva.
Povjerenstvo odlučuje o prigovoru u roku 8 dana od dana primitka prigovora.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0
bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranicama Grada Ogulina www.ogulin.hr
Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode
organizacije civilnog društva („Glasnik Karlovačke županije“ br. 35/15) i članka 38. Statuta Grada
Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 25.
svibnja 2016. godine, donosi
O D L U K U
o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina po Javnom pozivu za predlaganje programa,
projekata i manifestacija udruga iz područja poljoprivrede za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na
Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija udruga iz područja poljoprivrede za 2016.
godinu.
Članak 2.
Odobrava se korištenje sredstava Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu:
iz područja POLJOPRIVREDE za koje je Javnim pozivom predviđeno 20.000,00 kuna, udrugama kako
slijedi:
R. Evid.
Naziv udruge
Naziv programa/projekta
Odobreni
br broj
iznos
.
sredstava
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1.

JPP01

2.

JPP02

Pčelarsko društvo
Ogulin
Udruga
proizvođača i
prerađivača
ogulinskog kupusa

Pčelarstvo i dani meda u Ogulinu

5.000,00

Dan ogulinskog kupusa/zelja

5.000,00

UKUPNO

10.000,00

Članak 3.
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Grad će potpisati ugovor o
financiranju programa/projekata/manifestacije kojima će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u
svezi realizacije dodijeljenih sredstava (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način
i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i utrošku sredstava te obveze udruge u slučaju
nenamjenskog trošenja potpore i dr.).
Članak 4.
Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovor u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana
dostave pisane obavijesti o rezultatu Javnog poziva.
Povjerenstvo odlučuje o prigovoru u roku 8 dana od dana primitka prigovora.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0
bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranicama Grada Ogulina www.ogulin.hr

Na temelju članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) a u
svezi članka 4. točke 4. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina u 2016. godini
(Glasnik Karlovačke županije br. 36/15) po zahtjevu OPG Tatalović Dušan, OIB 053275541152, Ogulin,
Otok Oštarijski 7, a prema prijedlogu Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu, Gradonačelnik
Grada Ogulina 30.05.2016., donosi slijedeću
ODLUKU
1.

I.
Temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina u 2016. godini
(Glasnik Karlovačke županije br. 36/15) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje
Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina u 2016. godini, od 13. siječnja
2016., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada Ogulina za 2016., GLAVA O2 –
GOSPODARSTVO, Program 1000  Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina, Aktivnost
A100004 – Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja, izvor „Opći prihodi i primici proračuna“ u
iznosu od 2.000,00 kuna, OPG Tatalović Dušan, OIB 053275541152, Ogulin, Otok Oštarijski 7 u
svrhu nabave opreme za navodnjavanje zemljišta.
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II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatiti će se na račun korisnika broj HR1924020063100387891
otvorenog u Erste S Bank.
III.
Korisnik potpore dužan je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.
LIPANJ
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i
članka 38. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 25/09 i 12/13), Gradonačelnik Grada
Ogulina kao odgovorna osoba javnog naručitelja, 02.06.2016. donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Javni naručitelj Grad Ogulin ovom Odlukom utvrđuje izmjene i dopune Plana nabave za 2016.
godinu, Klasa: 40401/1601/1, Urbroj: 2133/0201/1161 od 04.01.2016. godine.
II.
U Planu nabave iz točke I. ove Odluke u cijelosti se mijenja tablični prikaz podataka propisanih u
članku 20. stavak 1. Zakona.
Tablični prikaz podataka sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju članka 16. stavak 3. 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), 08.06.2016. donosim
ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora
I.
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu prostora, Zapisnik s javnog
otvaranja ponuda, KLASA: 02201/1601/22, URBROJ: 2133/0201/1164 od 07.06.2016. godine, o
davanju u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem ponuditelju koji se javio na natječaj objavljen u
Večernjem listu dana 20.05.2016. godine:
1. Poslovni prostor na adresi: Drežnica, Drežnica 8
 poslovni prostor u prizemlju, površina 26,75 m2
 ponuditelj: LOVAČKO DRUŠTVO "KUNA" DREŽNICA, Drežnica, Centar 9, OIB:
36279376461,
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 djelatnost: posredničke usluge; vrijeme na koje se prostor daje u zakup: 5 godina
 ponuđena mjesečna zakupnina za prostor (bez PDVa): =325,01 kn/mjesec, odnosno =12,15
kn/m2
II.
Zadužuje se SKG d.o.o. Ogulin da pripremi Ugovor o zakupu između odabranog ponuditelja kao
zakupca i Grada Ogulina kao zakupodavca.
Obveza plaćanja zakupa počinje teći od dana 01.06.2016. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Gradonačelnik Grada Ogulina donio je 12.05.2016. godine Odluku o raspisivanju natječaja za
davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada.
Nakon provedenog postupka natječaja, Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu prostora
je dana 07.06.2016. javno otvorilo pristiglu ponudu za navedeni prostor. Utvrđeno je da je dostavljena
ponuda u cijelosti u skladu s uvjetima natječaja te je predloženo Gradonačelniku da donese Odluku o
odabiru najpovoljnije ponude te sklopi Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem, LOVAČKO
DRUŠTVO "KUNA" DREŽNICA, Drežnica, Centar 9, OIB: 36279376461 a kako je navedeno u izreci
Odluke.
Obveza plaćanja zakupa prema ovoj Odluci počinje teći od 01.06.2016. godine.
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.

Na temelju članka 38. i 53. Pravilnika o radu lokalnih službenika i namještenika
zaposlenih u upravnim tijelima Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 09/04, 40/09, 45/10 i
49/14) i članka 5. Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog
odnosa („Glasnik Karlovačke županije“ br. 24/10 i 49/10), dana 14. lipnja 2016. godine, donosim
ODLUKU
1. Službenicima i namještenicima zaposlenim u upravnim tijelima Grada Ogulina isplatit
će se regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 1.000,00 kuna neto.
2. Isplata regresa izvršit će se najkasnije do početka korištenja godišnjeg odmora
službenika odnosno namještenika.
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OBRAZLOŽENJE
Člankom 38. Pravilnika o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima
Grada Ogulina utvrđena je mogućnost isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora službenicima i
namještenicima zaposlenim u upravnim tijelima Grada Ogulina te sukladno članku 5. Odluke o plaći i
drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Glasnik Karlovačke
županije“ br. 24/10 i 49/10) i osiguranim sredstvima u Proračunu za 2016. godinu, donesena je odluka
kao u izreci.

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
2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15), po zahtjevu ŠTROSS, Obrt za ugostiteljstvo, vl.
Andreje Grgić, Ogulin, J.J. Strossmayera 3, OIB: 73774344054, a prema prijedlogu Upravnog odjela za
financije, upravu i samoupravu, Gradonačelnik Grada Ogulina 16.06.2016., donosi slijedeću
ODLUKU
I.
Temeljem Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u
2016. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016.
godini od 13. siječnja 2016., isplatit će se potpora male vrijednosti iz Proračuna Grada Ogulina za 2016.,
GLAVA O2 – GOSPODARSTVO, Program 1000  Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina,
Aktivnost A100003  Razvoj malog poduzetništva, u iznosu od 8.000,00 kuna, ŠTROSS, Obrt za
ugostiteljstvo, vl. Andreje Grgić, Ogulin, J.J. Strossmayera 3, OIB: 73774344054, za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti.
II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatiti će se na račun korisnika broj HR82224020061140272643
otvorenog u Erste S Bank.
III.
Korisnik potpore dužan je dobivena sredstva koristiti strogo namjenski.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN


GRADONAČELNIK
Klasa: 35101/1601/06
Urbroj: 2133/0201/1162
Ogulin; 20.06.2016.
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KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Odsjek za zaštitu prirode i okoliša
KARLOVAC
Križanićeva 11
Predmet: Izvješće o praćenju stanja okoliša
na odlagalištu komunalnog otpada SODOL za 2015. godinu
 dostavlja se
Poštovani,
sukladno točki 1. c) izreke Rješenja Ministarstva zaštite okoliša, Uprave za inspekcijske poslove, Sektor
inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša  Područna jedinica
Osijek, KLASA: UP/I35102/1609/14, URBROJ: 5170812161 od 17.05.2016., kao izvješće
odnosno dokaz provedbe mjera praćenja stanja okoliša na odlagalištu komunalnog otpada SODOL u
privitku Vam dostavljamo preslike:
− Ispitni izvještaj br. 215093A o analizama koncentracija odlagališnog plina na odlagalištu
komunalnog otpada SODOL od 14.04.2015. godine, izrađen od strane tvrtke ANT d.o.o. iz Zagreba,
Medarska 69,
− Ispitni izvještaj br. 215183A o analizama koncentracija odlagališnog plina na odlagalištu
komunalnog otpada SODOL od 16.09.2015. godine, izrađen od strane tvrtke ANT d.o.o. iz Zagreba,
Medarska 69,
− Očevidnik praćenja meteoroloških uvjeta na odlagalištu SODOL za razdoblje I.  XII. 2015. godine
sačinjen od strane djelatnika tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. a koja upravlja
odlagalištem,
− Izvješće o ispitivanju i praćenju kakvoće voda na području HE Lešće u 2015. godini izrađeno od
strane tvrtke Bioinstitut d.o.o. a koje nam je informativno ustupljeno od strane naručitelja ispitivanja 
tvrtke HEP Proizvodnja, Proizvodno područje HE ZAPAD, HE Gojak i Lešće
Prema navedenom Rješenju nadležne inspekcije, tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. je na
odlagalištu započela i sa svakodnevnim prekrivanjem odloženog otpada inertnim materijalom (zemljom) 
jedna od mjera za zaštitu zraka s ciljem razdvajanja slojeva odloženog otpada i držanja radne površine za
rad s otpadom čim manjom.
Nadalje, u 2016. godini je već izvršeno jedno mjerenje s analizom koncentracije odlagališnih plinova na
odlagalištu (za prvi kvartal) te je u planu naručiti i izvršiti još 3 mjerenja kako bi se broj "kontrola"
odlagališnih plinova uskladio sa Programom praćenja stanja okoliša na odlagalištu a koji je utvrđen
Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:
UP/I35103/0502/110, URBROJ: 5310812060713 od 06.07.2006. godine.
S poštovanjem,
GRADONAČELNIK
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_________________________
Jure Turković, dipl. ing. građ.
Privitak: navedeno
Dostaviti: 1. Naslovu
2. Ministarstvo zaštite okoliša, Uprava za inspekcijske poslove,
Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša,
Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša  Područna jedinica Osijek
n/p mr. sc. Jadranka Grbinić, prof.
Karlovac, Trg bana Petra Zrinskog 8
3. Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Ogulin, I. G. Kovačića 8
4. arhiva, ovdje
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