
 

 
 
 Na temelju odredbe članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 
151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) i članka 23. Statuta Grada 
Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije", br. 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 
dana _________ 2017. godine donijelo je 
 
 
 

ODLUKU O IZMJENI 
ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA RASPODJELE SREDSTAVA 
ZA OBNOVU OBJEKATA ZAŠTIĆENE SPOMENIČKE BAŠTINE 

 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom mijenja se Odluka o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene 
spomeničke baštine (Glasnik Karlovačke županije, br. 37/07 i 45/09). 
 
 

Članak 2. 
 

 U Odluci iz članka 1. ove Odluke članak 2. mijenja se i glasi: 
 "U cilju poticanja vlasnika na ulaganja u očuvanje i obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine, Grad 
Ogulin će za sufinanciranje ovih radova svake godine Proračunom predvidjeti 30% iznosa sredstava koja mu 
pripadaju od spomeničke rente." 
 
 

Članak 3. 
 
 U Odluci iz članka 1. ove Odluke u članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi: 
 "Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, 
komunalni sustav i prostorno uređenje." 
 
 

Članak 4. 
 
 Ova odluka stupa na snagu na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije", a 
primjenjuje se od 01.01.2018. godine. 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
OGULIN,  

 
 

G R A D   O G U L I N   -   G R A D S K O   V I J E Ć E 
P R E D S J E D N I K 

 
 

________________________ 
Željko Stipetić, dipl. krim. 

 



 
 
 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 

UZ ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA RASPODJELE SREDSTAVA 
ZA OBNOVU OBJEKATA ZAŠTIĆENE SPOMENIČKE BAŠTINE 

 
 
 

 
 Prema odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Odluke o spomeničkoj renti Grad Ogulin 
jednom godišnje utvrđuje obvezu plaćanja spomeničke rente svim fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju 
gospodarsku djelatnost na području zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada Ogulina a obveznici su poreza na 
dohodak ili dobit. 
 

Prema odredbama Zakona od 100% naplaćenih sredstava spomeničke rente u Proračun Grada Ogulina 
uplaćuje se 60% iznosa, a 40% se uplaćuje u korist državnog proračuna za ostvarivanje nacionalnog programa 
zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao dijela Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske koje 
raspoređuje Ministarstvo kulture. 
 
 Prema važećoj Odluci o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene 
spomeničke baštine (Glasnik Karlovačke županije, br. 37/07 i 45/09), a koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada 
Ogulina na temelju odredbi članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara bilo je određeno da se od 
100% sredstava koja pripadaju Gradu Ogulinu po osnovi prihoda spomeničke rente 70% iznosa putem javnog 
oglasa "dodijeli" vlasnicima u cilju poticanja na ulaganje u očuvanje i obnovu objekata zaštićene spomeničke 
baštine. 
 
 Kako je u posljednjih nekoliko godina smanjen interes vlasnika objekata za dodjelom spomenutih 
sredstava, predloženom izmjenom Odluke (smanjenje sa 70% na 30% iznosa) i dalje će se osiguravati sredstva 
za vlasnike objekata ali će se "povećati" mogućnost Gradu Ogulinu da uloži sredstva u projekte očuvanja i obnove 
objekata zaštićene spomeničke baštine za koje bude smatrao da su prioritetni. 
 
 Predlaže se Gradskom vijeću da usvoji predloženu Odluku o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za 
obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine. 
 
 
 
U Ogulinu, 06.12.2017. 
 
 

G R A D   O G U L I N 
Upravni odjel za gospodarstvo, 

komunalni sustav i prostorno uređenje 
 
 

PRIVREMENA PROČELNICA 
 
 

________________________ 
Slavica Zubčić, dipl. ing. arh. 

 



 
 


