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PREDMET: Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i 
obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2012. godinu 

 
 
 
 Grad Ogulin je temeljem članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
(„Narodne novine“ 69/99, 151/03, 157/03, 100/04) donio Odluku o spomeničkoj renti Grada Ogulina 
dana 06. veljače 2006. godine („Glasnik Karlovačke županije“ 05/06). Odluka o načinu i uvjetima 
raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine („Glasnik Karlovačke županije“ 
37/07) donesena je 15. studenog 2007. godine. Navedene Odluke izmijenjene su na sjednici 17. 
studenog 2009. godine („Glasnik Karlovačke županije“ 45/09). Povjerenstvo za obnovu objekata 
zaštićene spomeničke baštine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 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 2012. godini Natječaj za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za 
sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline 
(u daljnjem tekstu: Natječaj) raspisan je 08. lipnja 2012. godine. Isti je objavljen u Večernjem listu, na 
oglasnoj ploči Grada Ogulina, službenoj Internet stranici Grada Ogulina i putem Radio Ogulina. 
 Pravne odnosno fizičke osobe zainteresirane za obnovu svojih stambenih ili poslovnih objekata 
u povijesnoj jezgri Grada Ogulina mogle su se javiti na Natječaj. 
 Na 18. sjednici Povjerenstva održanoj 06. rujna 2012. godine konstatirano je da je na javni 
oglas pristigao samo jedan zahtjev za obnovu fasade stambenog objekta u ulici Josipa bana Jelačića i 
da je dokumentacija potpuna. Gradonačelnik je 20. rujna 2012. godine donio Odluku o dodjeli sredstava 
Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine. 
 Od prikupljenih sredstava spomeničke rente u dijelu kojim raspolaže Grad Ogulin (30%), a nije 
vezano za prije navedeni Natječaj, izdvojena su sredstva Župi Alojzija Stepinca za obnovu kapele Sv. 
Mihovila na Boštu. Odluka o dodjeli sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata 
zaštićene spomeničke baštine je donesena 12. listopada 2012. godine. Sa iste pozicije dodijeljena su 
sredstva i za radove na obnovi parohijske kuće koju sufinancira i Ministarstvo kulture, a Odluka o dodjeli 



Grad Ogulin, Bernardina Frankopana br. 11;  Tel. 047/522 612;  Faks.  047/522 821; E-mail: grad-ogulin@ogulin.hr 

sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine je 
donesena 27. studenog 2012. godine. 
 Za pripomenuti je da je u 2012. godini završena obnova objekata koji su bili tema Natječaja za 
prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i 
obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline iz 2011. godine, a koji su 
Gradskom vijeću prezentirani u prošlom izvješću. 
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PRILOZI: 
1. Odluka o dodjeli sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata 

zaštićene spomeničke baštine od 20. rujna 2012. godine 
2. Odluka o dodjeli sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata 

zaštićene spomeničke baštine od 12. listopada 2012. godine 
3. Odluka o dodjeli sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata 

zaštićene spomeničke baštine od 27. studenog 2012. godine 
 


