REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/15-01/131
URBROJ: 2133/02-02-15-2
Ogulin, 18.12.2015.

ZAPISNIK
sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina koja je održana dana 18. prosinca 2015. godine s početkom u
17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća, Josip Luketić i Ivan Vuković,
potpredsjednici Gradskog vijeća, Ivica Vuković, Hrvoje Jerak, Ankica Kučinić, Zlata Kurelac, Milan
Hudurović, Hrvoje Magdić, Mladen Dubić, Mladen Mihaljević, Dalibor Domitrović, Daniel Vukelja, Momir
Jakšić, Zlatko Mrvoš, Neven Vujnović i Nikola Kovačević.
OPRAVDANO ODSUTNI: Nada Brozović i Darko Vukelić, vijećnici.
SJEDNICI NAZOČNI: Jure Turković, gradonačelnik, Tone Radočaj, Željko Stipetić i Mićo Zatezalo,
zamjenici gradonačelnika, Marica Barbarić, pročelnica Stručne službe Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
Slavica Zubčić, pročelnica Upravnog odjela za stambeno komunalne poslove, prostorno ureñenje, zaštitu
okoliša i imovinskopravne poslove, Dinka Stipetić voditeljica Odsjeka za financije, Tatjana VukelićZima, voditeljica Odsjeka za upravu i samoupravu, Karmela Matić, savjetnica za protokol i odnose s
javnošću, Zdenko Trninić, viši stručni suradnik za prostorno ureñenje i graditeljstvo, Andreja Pañan,
administrativna tajnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, Mladen Stipetić, direktor
Poduzetničke zone Ogulin d.o.o., Zdravko Paušić, direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin, Ivica
Salopek, direktor Stambeno komunalnog gospodarstva Ogulin, Ivanka Turković, ravnateljica Dječjeg
vrtića „Bistrac“ Ogulin, Marijana Mazor, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Milena
Dobrić, predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Ogulin i predstavnici medija – novinarka Radio
Ogulina i predstavnik Ogulinskog lista
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća pozdravlja sve nazočne na današnjoj sjednici Gradskog
vijeća i utvrñuje da je sjednici nazočno 17 vijećnika. Utvrñuje da su opravdano odsutni vijećnici Darko
Vukelić i Nada Brozović.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća poziva sve nazočne da minutom tišine odaju počast
pokojnom Bernardu M. Luketichu, dugogodišnjem predsjedniku Hrvatske bratske zajednice u Americi i
počasnom grañaninu Grada Ogulina koji je preminuo 08. 12.2015. godine.
Svi nazočni minutom tišine odaju počast.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1. Aktualni sat,
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu,
3. Prijedlog III. izmjena Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje
2013. - 2015. godine,
4. Prijedlog II. izmjena Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina
u 2015. godini,
5. Prijedlog II. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu,
6. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu,
7. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu,
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8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
9. Prijedlog II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu,
11. Prijedlog I. izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrañene zgrade
u prostoru za 2015. godinu,
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina,
13. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava grañenja
u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
14. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2015. i Godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
15. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za 2016. i
2017. godinu,
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu
utvrñivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih
izmjena i dopuna,
17. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2015. godine
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća predlaže izmjenu Dnevnog reda na način da se točka 1.
Aktualni sat izuzme iz Dnevnog reda u skladu sa uobičajenom praksom izostavljanja aktualnog sata u
predblagdansko vrijeme i daje prijedlog na glasovanja
ZA – 9 glasova, PROTIV – 5 glasova, UZDRŽAN – 1 glas
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina većinom glasova usvojilo izmjenu Dnevnog reda.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu,
2. Prijedlog III. izmjena Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje
2013. - 2015. godine,
3. Prijedlog II. izmjena Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina
u 2015. godini,
4. Prijedlog II. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu,
5. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu,
6. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu,
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
8. Prijedlog II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
9. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu,
10. Prijedlog I. izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrañene zgrade
u prostoru za 2015. godinu,
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina,
12. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava grañenja
u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
13. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2015. i Godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
14. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za 2016. i
2017. godinu,
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu
utvrñivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih
izmjena i dopuna,
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te daje na glasovanje predloženi dnevni red
ZA – 9 glasova, PROTIV 4 glasa, UZDRŽANO – 2 glasa
i utvrñuje da je dnevni red usvojen većinom glasova.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća
koja je održana dana 01. prosinca 2015. godine
(ZA – 15- glasova, PROTIV-0- glasova)
i utvrñuje da je jednoglasno usvojen.
AD 1.
Sjednici su pristupili Ivan Vuković i Josip Luketić. Prisutno 17 vijećnika.
Dinka Stipetić, voditeljica Odsjeka za financije obrazlaže Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Ogulina za 2015. godinu.
Jure Turković, gradonačelnik dodatno obrazlaže Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina
za 2015. godinu.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna
Grada Ogulina za 2015. godinu razmotrili i podržali Odbor za meñunacionalne odnose većinom glasova (ZA
–3 glasa, PROTIV – 1 glas, UZDRŽANO –0 glasova), Odbor za zdravstvo jednoglasno (ZA – 3 glasa,
PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova), Odbor za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada
jednoglasno (ZA – 3 glasa, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova), Odbor za promet i veze
većinom glasova (ZA – 2 glasa, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽAN –1 glas), Odbor za umirovljenike
jednoglasno (ZA –5 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO –0
glasova), Odbor za društvene djelatnosti većinom glasova (ZA –3 glasa, PROTIV – 1 glas, UZDRŽANO – 0
glasova), Odbor za financije i gradski proračun većinom glasova (ZA – 3 glasa, PROTIV –1 glas,
UZDRŽANO –0 glasova), Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost većinom glasova (ZA –3glasa, PROTIV – 2 glasa, UZDRŽANO –0 glasova) te da Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Ogulina za 2015. godinu ne podržava Odbor za gospodarski razvoj Grada (ZA – 2 glasa, PROTIV – 2 glasa,
UZDRŽANO – 0 glasova) i otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Daniel Vukelja, Dalibor Domitrović, Milan Hudurović, u ime kluba vijećnika
HDZ-a i koalicijskih stranaka, Ivan Vuković, Zlatko Mrvoš, Neven Vujnović i gradonačelnik Jure Turković.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog II.
Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu
ZA – 11 glasova, PROTIV – 5 glasova, UZDRŽAN – 1 glas
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina većinom glasova donijelo II. Izmjene i dopune Proračuna
Grada Ogulina za 2015. godinu.
AD 2.
Dinka Stipetić, voditeljica Odsjeka za financije obrazlaže Prijedlog III. izmjena Programa potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013. - 2015. godine.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog III. izmjena Programa potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013. - 2015. godine razmotrili i podržali
Odbor za financije i gradski proračun većinom glasova (ZA - 3 glasa, PROTIV – 1 glas, UZDRŽANO –0
glasova) i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost većinom glasova (ZA – 3 glasa, PROTIV –2
glasa, UZDRŽANO –0 glasova) te da Prijedlog III. izmjena Programa potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013. - 2015. godine ne podržava Odbor za gospodarski razvoj Grada
(ZA – 2 glasa, PROTIV – 2 glasa, UZDRŽANO – 0 glasova) i otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Dalibor Domitrović, Daniel Vukelja i Ivan Vuković.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog III.
izmjena Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013. - 2015. godine
ZA – 11 glasova, PROTIV – 5 glasova, UZDRŽAN – 1 glas
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina većinom glasova donijelo III. izmjene Programa potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013. - 2015. godine.
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AD 3.
Dinka Stipetić, voditeljica Odsjeka za financije obrazlaže Prijedlog II. izmjena Programa potpore
poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog II. izmjena Programa potpore
poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini razmotrili i podržali Odbor
za financije i gradski proračun većinom glasova (ZA – 3 glasa, PROTIV –1 glas, UZDRŽANO –0 glasova) i
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost većinom glasova (ZA –3 glasa, PROTIV – 2 glasa,
UZDRŽANO –0 glasova) te da Prijedlog II. izmjena Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem
gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini ne podržava Odbor za gospodarski razvoj Grada (ZA – 2 glasa,
PROTIV – 2 glasa, UZDRŽANO – 0 glasova) i otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Dalibor Domitrović, Daniel Vukelja, Zlatko Mrvoš i gradonačelnik Jure Turković.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog II.
izmjena Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini
ZA – 11 glasova, PROTIV – 5 glasova, UZDRŽAN – 1 glas
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina većinom glasova donijelo II. izmjene Programa potpore
poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini.
AD 4.
Tatjana Vukelić-Zima, voditeljica Odsjeka za upravu i samoupravu obrazlaže Prijedlog II. izmjena
Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog II. izmjena Socijalnog programa
Grada Ogulina za 2015. godinu razmotrili i podržali Odbor za umirovljenike jednoglasno (ZA –5 glasova,
PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO –0 glasova), Odbor za društvene djelatnosti jednoglasno (ZA –4 glasa,
PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova), Odbor za financije i gradski proračun jednoglasno (ZA – 4
glasa, PROTIV –0 glasova, UZDRŽANO –0 glasova), Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
jednoglasno (ZA – 5 glasova, PROTIV –0 glasova, UZDRŽANO –0 glasova) te otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Daniel Vukelja, Ivan Vuković, gradonačelnik Jure Turković, Dalibor Domitrović i
Zlatko Mrvoš.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog II.
izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu
ZA – 17 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina jednoglasno donijelo II. izmjene Socijalnog programa Grada
Ogulina za 2015. godinu.
AD 5.
Tatjana Vukelić-Zima, voditeljica Odsjeka za upravu i samoupravu obrazlaže Prijedlog II. izmjena
Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu.
Vijećnik Ivan Vuković je izišao. Prisutno 16 vijećnika.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba
u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu razmotrili i podržali Odbor za društvene djelatnosti jednoglasno
(ZA –4 glasa, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO –0 glasova), Odbor za financije i gradski proračun
većinom glasova (ZA – 3 glasa, PROTIV – 1 glas, UZDRŽAN – 1 glas) i Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost jednoglasno (ZA – 5 glasova, PROTIV –0 glasova, UZDRŽANO –0 glasova) te
otvara raspravu i s obzirom da se nitko nije javio zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog II.
izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu
ZA – 16 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina jednoglasno donijelo II. izmjene Programa javnih potreba u
kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu.
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AD 6.
Dinka Stipetić, voditeljica Odsjeka za financije obrazlaže Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u
sportu Grada Ogulina za 2015. godinu.
Vijećnik Ivan Vuković se vratio. Prisutno 17 vijećnika.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba
u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu razmotrili i podržali Odbor za društvene djelatnosti jednoglasno
(ZA –4 glasa, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO –0 glasova), Odbor za financije i gradski proračun
većinom glasova (ZA –3 glasa, PROTIV – 1 glas, UZDRŽANO –0 glasova) i Odbor za Statut i Poslovnik
jednoglasno (ZA –5 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO –0 glasova) te otvara raspravu i s obzirom
da se nitko nije javio zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba
u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu
ZA – 17 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina jednoglasno donijelo II. izmjene Programa javnih potreba u
sportu Grada Ogulina za 2015. godinu.
AD 7.
Dinka Stipetić, voditeljica Odsjeka za financije obrazlaže Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu razmotrili i podržali Odbor za financije i gradski proračun
većinom glasova (ZA –3 glasa, PROTIV – 1 glas, UZDRŽANO –0 glasova) i Odbor za Statut i Poslovnik
jednoglasno (ZA –5 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO –0 glasova) te otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Ivan Vuković, Neven Vujnović, Nikola Kovačević, gradonačelnik Jure Turković,
Milan Sabljak i Zdravko Paušić.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog izmjena i
dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
ZA – 10 glasova, PROTIV – 1 glas, UZDRŽANO 6 glasova
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina većinom glasova donijelo Izmjene i dopune Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu.
AD 8.
Vijećnici Ivan Vuković i Nikola Kovačević izišli. Prisutno 15 vijećnika.
Slavica Zubčić, pročelnica obrazlaže Prijedlog II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog II. izmjena Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu razmotrili i podržali Odbor za graditeljstvo i prostorni razvoj
Grada jednoglasno (ZA – 3 glasa, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova), Odbor za promet i veze
većinom glasova (ZA – 2 glasa, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽAN –1 glas), Odbor za financije i gradski
proračun većinom glasova (ZA –3 glasa, PROTIV – 1 glas, UZDRŽANO – 0 glasova) i Odbor za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost jednoglasno (ZA – 5 glasova, PROTIV –0 glasova, UZDRŽANO –0
glasova) te otvara raspravu i s obzirom da se nitko nije javio zaključuje raspravu i daje na glasovanje
Prijedlog II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
ZA – 15 glasova, PROTIV- 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina jednoglasno donijelo II. izmjene Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
AD 9.
Slavica Zubčić, pročelnica obrazlaže Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
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Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa
gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu razmotrili i podržali Odbor za
graditeljstvo i prostorni razvoj Grada jednoglasno (ZA – 3 glasa, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0
glasova), Odbor za promet i veze većinom glasova (ZA – 2 glasa, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽAN –1
glas), Odbor za financije i gradski proračun većinom glasova (ZA –3 glasa, PROTIV –1 glas, UZDRŽANO
– 0 glasova) i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost jednoglasno (ZA – 5 glasova, PROTIV –0
glasova, UZDRŽANO –0 glasova) te otvara raspravu i s obzirom da se nitko nije javio zaključuje raspravu i
daje na glasovanje Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
ZA – 17 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina jednoglasno donijelo II. izmjene i dopune Programa gradnje
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
AD 10.
Slavica Zubčić, pročelnica Prijedlog I. izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrañene zgrade u prostoru za 2015. godinu.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog I. izmjena Programa korištenja
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrañene zgrade u prostoru za 2015. godinu razmotrili i
podržali Odbor za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada jednoglasno (ZA – 3 glasa, PROTIV – 0 glasova,
UZDRŽANO – 0 glasova), Odbor za financije i gradski proračun jednoglasno (ZA –4 glasa, PROTIV –0
glasova, UZDRŽANO – 0 glasova) i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost jednoglasno (ZA –
5 glasova, PROTIV –0 glasova, UZDRŽANO –0 glasova) te otvara raspravu i s obzirom da se nitko nije
javio zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog I. izmjena Programa korištenja sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrañene zgrade u prostoru za 2015. godinu
ZA – 17 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina jednoglasno donijelo I. izmjene Programa korištenja
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrañene zgrade u prostoru za 2015. godinu.
AD 11.
Tatjana Vukelić-Zima, voditeljica Odsjeka za upravu i samoupravu obrazlaže Prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim
tijelima Grada Ogulina.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina
razmotrili i podržali Odbor za financije i gradski proračun većinom glasova (ZA –3 glasa, PROTIV – 0
glasova, UZDRŽANO – 0 glasova) i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost jednoglasno (ZA –
5 glasova, PROTIV –0 glasova, UZDRŽAN –1 glas) te otvara raspravu i s obzirom da se nitko nije javio
zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima
za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina
ZA – 12 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 5 glasova
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina većinom glasova donijelo Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina.
AD 12.
Mladen Stipetić, direktor Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. obrazlaže Prijedlog Odluke o prihvatu ponude
trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava grañenja u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog Odluke o prihvatu ponude
trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava grañenja u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu
razmotrili i podržali Odbor za gospodarski razvoj Grada jednoglasno (ZA –4 glasa, PROTIV – 0 glasova,
UZDRŽANO – 0 glasova) i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost jednoglasno (ZA – 5
glasova, PROTIV –0 glasova, UZDRŽANO –0 glasova) te otvara raspravu.
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U raspravi su sudjelovali Dalibor Domitrović, Daniel Vukelja, Ivan Vuković, Mladen Stipetić i
gradonačelnik Jure Turković.
Vijećnici Hrvoje Jerak i Dalibor Domitrović izišli. Prisutno 15 vijećnika.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke o
prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava grañenja u Poduzetničkoj zoni u
Ogulinu
ZA – 15 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina jednoglasno donijelo Odluku o prihvatu ponude trgovačkog
društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava grañenja u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu.
AD 13.
Tatjana Vukelić-Zima, voditeljica Odsjeka za upravu i samoupravu obrazlaže Prijedlog Godišnje
analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2015. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog Godišnje analize stanja sustava
zaštite i spašavanja za 2015. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje razmotrili i podržali Odbor za društvene djelatnosti većinom glasova (ZA –3 glasa,
PROTIV – 0 glasova, UZDRŽAN – 1 glas) i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost jednoglasno
(ZA – 5 glasova, PROTIV –0 glasova, UZDRŽANO –0 glasova) te otvara raspravu.
U raspravi je sudjelovao Momir Jakšić.
Vijećnik Dalibor Domitrović se vratio. Prisutno je 16 vijećnika.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Godišnje
analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2015. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
ZA – 16 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova
utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina jednoglasno donijelo Godišnju analizu stanja sustava zaštite i
spašavanja za 2015. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje.
AD 14.
Tatjana Vukelić-Zima, voditeljica Odsjeka za upravu i samoupravu obrazlaže Prijedlog Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za 2016. i 2017. godinu.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za 2016. i 2017. godinu razmotrili i podržali Odbor za
društvene djelatnosti jednoglasno (ZA –4 glasa, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova) i Odbor za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost jednoglasno (ZA – 5 glasova, PROTIV –0 glasova, UZDRŽANO –
0 glasova) te otvara raspravu i s obzirom da se nitko nije javio zaključuje raspravu i daje na glasovanje
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za 2016. i
2017. godinu
ZA – 16 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina jednoglasno donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za 2016. i 2017. godinu.
AD 15
Slavica Zubčić, pročelnica Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize
zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrñivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje
prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrñivanja osnovanosti pokretanja postupka za
izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna razmotrili i podržali Odbor za
graditeljstvo i prostorni razvoj Grada jednoglasno (ZA –3 glasa, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0
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glasova) i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost jednoglasno (ZA –5 glasova, PROTIV – 0
glasova, UZDRŽANO – 0 glasova) te otvara raspravu i s obzirom da se nitko nije javio zaključuje raspravu i
daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih
inicijativa u svrhu utvrñivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana,
odnosno njegovih izmjena i dopuna
ZA – 16 glasova, PROTIV – 0 glasova, UZDRŽANO – 0 glasova
i utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina jednoglasno donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrñivanja osnovanosti pokretanja postupka za
izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.
AD 16.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da su Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske
zalihe za studeni 2015. godine primili na znanje Odbor za financije i gradski proračun i Odbor za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje da je Gradsko vijeće Grada Ogulina primilo na
znanje Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2015. godine.
Jure Turković, gradonačelnik upućuje blagdansku čestitku svim vijećnicima, ostalim nazočnima te
njihovim obiteljima i svim grañanima Grada Ogulina.
Milan Sabljak, predsjednik Gradskog vijeća takoñer upućuje blagdansku čestitku svim vijećnicima,
ostalim nazočnima te njihovim obiteljima i slušateljima Radio Ogulina, zahvaljuje svima na suradnji i
zaključuje sjednicu Gradskog vijeća u 19,37 sati.

Zapisničarka

Predsjednik Gradskog vijeća

_______________
Andreja Pañan

_________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing. grañ.
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