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Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i 

obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2011. godinu 

 

 

  Grad Ogulin je temeljem članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju 

kulturnih dobara (NN br.  69/99, 151/03 i 157/03) donio Odluku o spomeničkoj renti 

Grada Ogulina dana 06. veljače 2006. godine (GKŽ br. 5/06). Odluka o načinu i 

uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine 

(GKŽ br. 37/07) donesena je 15.11.2007. Navedene Odluke izmijenjene su na 

sjednici 17. studenog 2009. godine (GKŽ br. 45/09). Povjerenstvo za obnovu 

objekata zaštićene spomeničke baštine koje se sastoji od predsjednika, zamjenika i tri 

člana provodi postupak oglašavanja za prikupljanje zahtjeva, razmatra iste te 

utvrñuje prijedlog odluke o dodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i 

obnove objekata zaštićene spomeničke baštine.  

 U 2011. godini natječaj za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i 

pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru 

zaštićene  urbanističko  povijesne  cjeline  raspisan   je  19. 05.  2011. godine.  Isti  je  
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objavljen u Večernjem listu, na oglasnoj ploči, ogulinskoj WEB stranici i Radio 

Ogulinu.  

 Pravne odnosno fizičke osobe zainteresirane za obnovu svojih stambenih 

ili poslovnih objekata javile su se na natječaj a Povjerenstvo je sukladno financijskim 

mogućnostima odnosno prikupljenim sredstvima s naslova spomeničke rente 

predložio Gradonačelniku kriterije dodjele i raspodjelu sredstava. 

 12. 10. 2011. godine Gradonačelnik je donio Odluku o dodjeli sredstava 

Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke 

baštine. 

 Od četiri podnositelja zahtjeva trojici su odobrena sredstva a četvrti je 

odbijen iz razloga što se radilo o objektu koji je u cijelosti novogradnja, na adresi 

Ogulin, B. Frankopana 17. 

 Sukladno navedenoj Odluci za sada je sklopljen samo jedan ugovor o 

izvoñenju radova i to za stambeno poslovni objekt u Ogulinu, V. Nazora 16. 

 Od prikupljenih sredstava spomeničke rente u dijelu kojim raspolaže 

Grad Ogulin (30%) izdvojena su sredstva Župi Sv. Križa - Ogulin za izvoñenje 

hitnih radova na sanaciji crkve Sv. Jakov u Ogulinu. 

 
 
 
Privitak:  Odluka o dodjeli sredstava 
 Proračuna za sufinanciranje očuvanja i 
 obnove objekata zaštićene spomeničke 
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