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Uvod

Sukladno članku 41. Statuta Grada Ogulina i članku 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi gradonačelnik je dužan dva puta godišnje podnijeti izvješće o svom radu. Gradonačelnik
zastupa Grad Ogulin i nositelj je izvršne vlasti Grada Ogulina. Temeljem navedenog Predsjedniku i
vijećnicima Gradskog vijeća podnosim ovo izvješće o radu za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do
30. lipnja 2019. godine.
Razdoblje koje obuhvaća ovo izvješće, a to je prva polovica 2019. godine, isto kao i razdoblje na koje
se odnosilo prošlo izvješće, obilježila je kriza vlasti, ostavke predsjednika Gradskog vijeća,
nezavisnog vijećnika Željka Stipetića, i dvoje potpredsjednika, Milana Sabljaka, vijećnika Hrvatske
demokratske zajednice (dalje HDZ), i Nikoline Radulović, vijećnice Demokratskog saveza Srba (dalje
DSS), te prijevremeni izbori koje je raspisala Vlada Republike Hrvatske. U prijelaznom razdoblju, do
konstituiranja novog Gradskog vijeća i donošenja proračuna za 2019. godinu, Vlada Republike
Hrvatske je za povjerenicu za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Ogulina
imenovala Marinu Kolaković, djelatnicu Ureda državne uprave. U razdoblju koje obuhvaća ovo
izvješće okončana je kriza vlasti u Ogulinu pa se sada može sažeti cijela kronologija događanja.
Većina u Gradskom vijeću Grada Ogulina je nakon lokalnih izbora 2017. godine formirana
dogovorom Socijaldemokratske partije (dalje SDP) koja je osvojila 5 mandata, Nezavisne liste Željka
Stipetića koja je osvojila 3 mandata i DSS-a koji je osvojio 1 mandat. Kasnije, tijekom krize vlasti, u
dva navrata sam sa svim parlamentarnim strankama, odnosno vijećnicima Gradskog vijeća, pokušao
postići sličan dogovor, a sve kako bi se prekinula kriza vlasti, omogućio daljnji normalan rad
Gradskog vijeća i provedba gradskih projekata. Dva puta sam na sastanak pozvao predstavnike
parlamentarnih političkih opcija i to u srijedu, 28. studenog, i u ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
godine. Na prvi sastanak se nisu odazvali predstavnici DSS-a i HDZ-a. Na drugi sastanak su se
odazvali svi, međutim dogovor nije postignut.
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
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Kao što je već navedeno, kriza vlasti je nastala 16. studenog 2018. godine kad su na 11. sjednici
Gradskog vijeća Grada Ogulina predsjednik Gradskog vijeća Željko Stipetić s Nezavisne liste i
potpredsjednik Milan Sabljak iz HDZ-a nenajavljeno dali ostavke. Druga potpredsjednica Nikolina
Radulović iz DSS-a tada nije bila nazočna na sjednici, pa nije mogla preuzeti predsjedanje sjednicom.
Obzirom na nastalu situaciju, stručne službe Grada Ogulina su Ministarstvu uprave 19. studenog 2018.
godine i ponovno 26. studenog 2018. godine uputile dopise kojima se od njih traži mišljenje kako
postupiti u nastaloj situaciji. Obzirom da odgovor od ministarstva nije pristizao dana 4. prosinca 2018.
godine potpredsjednici Nikolini Radulović je dostavljen dopis kojim joj se predlaže da sazove
nastavak 11. sjednice Gradskog vijeća. Idući dan, 5. prosinca 2018. godine, iz Ministarstva uprave
pristiže odgovor na upite stručnih službi u kome navode kako nema zapreke da sjednicu Gradskog
vijeća sazove potpredsjednica koja nije podnijela ostavku te da činjenica što predstavničko tijelo nema
predsjednika ne smije utjecati na rad tog predstavničkog tijela i sve dok ono ima potreban broj članova
za valjano odlučivanje i donošenje odluka nema zapreke da ono radi i donosi odluke. Isti dan je
potpredsjednici Gradskog vijeća Nikolini Radulović proslijeđeno ovo mišljenje ministarstva uz
ponovljeni poziv da sazove nastavak 11. sjednice Gradskog vijeća. Dana 7. prosinca 2018. godine
potpredsjednica Gradskog vijeća Nikolina Radulović dostavlja gradskim službama dopis u kome
obrazlaže da ne može sazvati sjednicu jer se mora konzultirati. Obzirom da se potpredsjednica
Nikolina Radulović nakon toga tjedan dana nije očitovala namjerava li sazvati sjednicu ili ne, u
svojstvu gradonačelnika upućujem dopis Ministarstvu uprave kojim tražim mišljenje o postupanju u
novonastaloj situaciji te može li, u slučaju da se potpredsjednica ogluši o poziv da sazove sjednicu, po
isteku 15 dana od dana dostave zahtjeva potpredsjednici Gradskog vijeća gradonačelnik sazvati
sjednicu Gradskog vijeća. Međutim, dana 18. prosinca 2018. godine ponovno se mijenjaju okolnosti

5

jer od Nikoline Radulović pristiže njena pisana ostavka na mjesto potpredsjednice Gradskog vijeća i
na mjesto vijećnika Gradskog vijeća Grada Ogulina. Isti dan, odmah nakon dostave ostavke, ponovno
u svojstvu gradonačelnika upućujem novi dopis Ministarstvu uprave u kojem ih izvještavam o
promijenjenim okolnostima te ponovno pitam mogu li ja sazvati sjednicu Gradskog vijeća. Već idući
dan, 19. prosinca 2018. godine, pristiže odgovor Ministarstva uprave u kome stoji da u trenutnoj
situaciji, bez zahtjeva od strane trećine vijećnika, gradonačelnik ne može sazvati sjednicu. U odgovoru
ujedno ukazuju na činjenicu da bi neodržavanje sjednice, zbog činjenice da je potrebno donijeti
proračun za 2019. godinu, moglo imati za posljedicu raspuštanje predstavničkog tijela. Na kraju je
bitno napomenuti da sam, u svojstvu gradonačelnika, Gradskom vijeću kao predstavničkom tijelu
prijedlog proračuna za 2019. godinu dostavio 30. studenog 2018. godine, a zatim je isti ponaosob
dostavljen i svim vijećnicima koji su primitak potvrdili svojim potpisima.

U obrazloženju Vladine odluke o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Ogulina piše da je gradonačelnik
predložio Gradskom vijeću donošenje proračuna za 2019. godinu, međutim sjednica Gradskog vijeća
nije sazvana jer su predsjednik i potpredsjednici podnijeli ostavke te stoga proračun za 2019. godinu,
kao ni odluka o privremenom financiranju, nisu doneseni. Dalje se navodi da je gradonačelnik izvršio
svoju obvezu i predložio Proračun Grada Ogulina za 2019. godinu, no Gradsko vijeće nije donijelo ni
proračun, ni odluku o privremenom financiranju, čime su se ispunili uvjeti za raspuštanje Gradskog
vijeća. Nakon provedenih izbora 5. travnja 2019. godine je održana konstituirajuća sjednica Gradskog
vijeća te je time okončana kriza vlasti.
Iz navedenog, a posebno iz obrazloženja Vlade Republike Hrvatske, je vidljivo da su za krizu vlasti
odgovorni predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina koji su svojim ostavkama
uvjetovali raspuštanje ovog tijela i prijevremene izbore.
Na žalost, kao što je vidljivo iz navedene kronologije, u razdoblju koje obuhvaća prethodno i ovo
izvješće izvršna vlast Grada Ogulina i službenici gradske uprave intenzivno su se bavili
raspetljavanjem nastale političke krize, Grad je funkcionirao u stanju tzv. „hladnog pogona“, a
provedba projekata je bila u drugom planu.
Na kraju, zahvaljujem se povjerenici Marini Kolaković na dobroj suradnji i korektno odrađenoj zadaći
koja joj je povjerena od strane Vlade Republike Hrvatske. Posebno joj se zahvaljujem što je potpisala
vrlo važnu odluku o otpisu potraživanja Grada Ogulina prema Republici Hrvatskoj, što je bilo nužno
učiniti kako bi se mogao zaključiti ugovor o prijenosu vlasništva djela vojarne Sveti Petar, parcele na
kojoj će se graditi novi dječji vrtić, s Republike Hrvatske na Grad Ogulin.
gradonačelnik

Dalibor Domitrović, ing.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji je 7. siječnja 2019. godine dopisom izvijestio
Ministarstvo uprave da Grad Ogulin nije donio proračun za 2019. godinu, kao ni odluku o
privremenom financiranju. U navedenom dopisu istaknuto je da Gradsko vijeće Grada Ogulina nije
donijelo proračun za 2019. godinu iz razloga što su predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća
podnijeli ostavke te nije sazvana sjednica tog predstavničkog tijela. Obzirom da su iscrpljene sve
mogućnosti za nastavak rada Gradskog vijeća Vlada Republike Hrvatske je na 138. sjednici, održanoj
17. siječnja 2019. godine, donijela rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Ogulina i rješenje o
imenovanju Marine Kolaković povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti Gradskog vijeća Grada Ogulina (NN 6/2019). Nakon toga Vlada je na 142. sjednici,
održanoj 7. veljače 2019. godine, donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko
vijeće Grada Ogulina, a za dan izbora odredila je nedjelju, 10. ožujka 2019. godine.
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2

Opći poslovi

Što se općih poslova iz djelokruga izvršnog tijela tiče prvu polovicu 2019. godine obilježila je kriza
vlasti i neusvajanje proračuna za 2019. godinu pa su dužnosnici i zaposlenici u tom razdoblju bili
prisiljeni baviti se spomenutom krizom, nauštrb provedbe programa, projekata i ostalih zadaća u
djelokrugu lokalne uprave. Unatoč trudu gradskih službi i dužnosnika te brojnim pisanim i usmenim
kontaktima s nadležnim ministarstvom i drugim državnim institucijama nije pronađena mogućnost za
sazivanje sjednica Gradskog vijeća, što je rezultiralo time da je u prvoj polovici 2019. godine Vlada
Republike Hrvatske raspustila ovo tijelo i raspisala izvanredne izbore za nove predstavnike koji su
održani 10. ožujka 2019. godine. Nakon izbora 5. travnja 2019. godine održana je konstituirajuća
sjednica Gradskog vijeća na kojoj su odabrani novi predsjednik Gradskog vijeća i njegovi zamjenici.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
lipanj2018.2018.201godine

2.1

Zaštita i spašavanje

Što se zaštite i spašavanja tiče u predmetnom razdoblju zabilježeno je značajno povećanje požara
otvorenog prostora. Izrazito suha zima bez oborina i isti takav početak proljeća uz snažni vjetar te
višegodišnju akumulaciju debelog sloja gorivog materijala uzrok je velikom broju požara otvorenog
prostora. Vatrogasci su ponekad gasili i više požara u istom danu.
U siječnju sam, na inicijativu županijskog vatrogasnog zapovjednika Gorana Frankovića, sazvao
sastanak s predstavnicima Područne vatrogasne zajednice Grada Ogulina. Tema sastanka bila je
analiza stanja organiziranosti vatrogastva na području Grada Ogulina i revizija Procjene ugroženosti
od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara.
U mjesecu svibnju, 13. svibnja, nakon snažnog nevremena i obilne kiše, došlo je do naglog porasta
vodostaja svih rijeka i potoka na našem području. Veće štete su, nakon cjelodnevne bitke s nabujalim
vodotocima, spriječene. Voda je prodrla u garaže ili podrumske prostorije manjeg broja objekata što je
imalo zanemarive štetne posljedice. Idućeg dana, 14. svibnja, iako niti u Ogulinu nije prošla opasnost,
po zapovijedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika dio naših snaga upućen je u Karlovac na poslove
obrane od poplava Grada Karlovca. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u aktivnostima obrane
grada od poplave, koji su štitili građane i objekte, policiji, zaposlenicima gradskih tvrtki, lovcima i
volonterima koji su punili i distribuirali vreće s pijeskom, a posebno se zahvaljuje pripadnicima Javne
vatrogasne postrojbe, Gorske službe spašavanja i zaposlenicima tvrtke Aquaterm, koji su cijelu noć,
do ranih jutarnjih sati, po hladnoći, kiši i u vodi, čamcima i strojevima uklanjali trupce i grane kod
Đulinog vidikovca kako ovi prilikom povlačenja vode ne bi završili u ponoru te mu tako ponovno
smanjili protok.
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U travnju je s dva vozila i četiri vatrogasca, a po zapovijedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika,
Javna vatrogasna postrojba sudjelovala na gašenju požara u Pamučnoj industriji u Dugoj Resi.

U lipnju su odrađene tri vatrogasne vježbe. Jedna u tvrtci „Bjelin“ Ogulin, uz sudjelovanje Javne
vatrogasne postrojbe, DVD-a Ogulin i vatrogasne postrojbe tvrtke „Bjelin“, te dvije u Karlovcu. U
Karlovcu su u prvoj vježbi postupanja u slučaju požara sudjelovali Javna vatrogasna postrojba Ogulin
i sve vatrogasne snage grada Karlovca, a u drugoj vježbi obrane od poplave su sudjelovale sve
županijske vatrogasne snage.
Sredinom mjeseca lipnja započela je redovna dislokacija vatrogasnih snaga na priobalje na način da
Vatrogasna zajednica Karlovačke županije popunjava vatrogasnu bazu Državne intervencijske
postrojbe u Zadru s ukupno 8 vatrogasaca od čega pet profesionalnih i tri dobrovoljna.
Proračunom za 2019. godinu, pripremljenim u promatranom razdoblju, a usvojenim na 3. sjednici
Gradskog vijeća održanoj 16. svibnja, sredstva za vatrogastvo i civilnu zaštitu su povećana s 4,5
milijuna kuna u 2018. godini na 5,1 milijuna kuna u 2019. godini. Od tog iznosa je za područnu
vatrogasnu zajednicu namijenjeno 900 tisuća kuna, za Gorsku službu spašavanja 100 tisuća kuna, za
snage sustava civilne zaštite 50 tisuća kuna i za javnu vatrogasnu postrojbu 3,9 milijuna kuna.

2.2

Predškolski odgoj

Program predškolskog odgoja provodio putem dječjeg vrtića „Bistrac“. U okviru programa provodili
su se i kapitalni projekti proširenja postojeće zgrade dječjeg vrtića te izgradnje nove zgrade dječjeg
vrtića na području bivše vojarne Sveti Petar. Proračunom za 2019. godinu za predškolski odgoj je
planirano 7,2 milijuna kuna od čega za izgradnju novog dječjeg vrtića 2,4 milijuna kuna, za poslovanje
ustanove Dječji vrtić „Bistrac“ 3,8 milijuna kuna, za dogradnju postojeće zgrade dječjeg vrtića 550
tisuća kuna i za troškove produljenog boravka u dječjem vrtiću 430 tisuća kuna.
Dječji vrtić obavlja djelatnost temeljem godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za svaku
pedagošku godinu. Prema predmetnom planu i programu u prvoj polovici 2019. godine vrtić je
pohađalo 140 djece podijeljenih u šest odgojnih skupina. Puna ekonomska cijena cjelodnevnog
smještaja djeteta iznosi 1.562,06 kuna. Grad sufinancira ovaj trošak tako da roditelji za prvo dijete

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

U svibnju je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan ugovor o
sufinanciranju projekta rekonstrukcije vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići. Projekt je
vrijedan 3,1 milijuna kuna, a javna nabave za radove planirana je u drugoj polovici 2019. godine.
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plaćaju 600,00 kuna, za drugo dijete je 450,00 kuna, a treće i svako sljedeće dijete je oslobođeno
plaćanja. Kroz program predškole prošlo je 66 djece školskih obveznika u tri odgojne skupine.
U studenom 2018. godine krenula je provedba projekta produljenog boravka djece u dječjem vrtiću,
ukupne vrijednosti 855.225,29 kuna, koji je sufinanciran od Europske unije u 85%-tnom iznosu. Nova
usluga produljenog boravka omogućila je boravak djece u vrtiću do 21:00 sati na večer, a u okviru
projekta pokrenute su engleska igraonica i Etno program. Za potrebe provedbe projekta na puno radno
vrijeme je zaposlen voditelj, odgojitelj na nepuno radno vrijeme, voditelji u etno i engleskoj igraonici
te pomoćna radnica za njegu, skrb i pratnju.
Sukladno planu i programu rada djeca su u prvoj polovici 2019. godine posjetila dječji karneval u
Rijeci, grad Karlovac, kazalište i ZOO u Zagrebu, bila su na edukativnom putovanju u Selcu, na
olimpijadi dječjih vrtića Karlovačke županije, organizirano im je ljetovanje u Hostelu Karlovac.
Nakon usvajanja izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Upravno vijeće je raspisalo Javni poziv za upis djece u školsku godinu 2019./2020. Javni poziv je
otvoren 21. svibnja 2019. i trajao je do 4. lipnja 2019. godine. Na poziv za upis djece u dječji vrtić
pristigla su 153 zahtjeva. Povjerenstvo je pregledalo pristiglu dokumentaciju i donijelo odluku da se
primi 91 dijete.
U Vrtiću je, po službenoj dužnosti, a temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, obavljen inspekcijski
nadzor. Cilj inspekcijskog nadzora bila je provjera provedbe obveza temeljem Zakona o sustavu
civilne zaštite i podzakonskih akata koji se odnose na obveze pravnih osoba u kojima se okuplja veći
broj ljudi. Glede navedenog utvrđeno je da Dječji vrtić „Bistrac” ispunjava sve zakonske uvjete.
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Kako bi se svoj djeci s područja Ogulina i okolice omogućio upis u dječji vrtić u 2018. godini je
pokrenut projekt izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića Bistrac. Grad Ogulin je prijavio projekt na
natječaj za sufinanciranje iz EU fondova. Projekt je prihvaćen, a 15. travnja s Agencijom za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan ugovor o sufinanciranju. Vrijednost projekta
iznosi 9,1 milijuna kuna od čega bi se iz EU fondova financirala 7,4 milijuna kuna, a ostatak iz
proračuna Grada Ogulina. Dovršetak vrtića planiran je u 2021. godini, a novi dječji vrtić moći će
primiti 162 djece različitog uzrasta, od jasličke do predškolske dobi.

2.3

Kultura i tehnička kultura

Za program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu osigurano je 8,9 milijuna
kuna, a najveći dio sredstava namijenjen je za proračunske korisnike: Pučko otvoreno učilište,
Gradsku knjižnicu i čitaonicu, Zavičajni muzej i Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke.
U prvoj polovici 2019. godine Pučko otvoreno učilište Ogulin provodilo je projekt „Glas mladih
Ogulina u umjetnosti i kulturi“ vrijedan 740 tisuća kuna koji se u potpunosti financira iz EU sredstava.
Moram pohvaliti ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta, Zavičajnog muzeja, Gradske knjižnice i TZ
Grada Ogulina na financijskim potporama koje su kroz svoje programe i projekte osigurale od
Karlovačke županije i Ministarstva kulture, a sukladno mojoj uputi da gradske tvrtke i ustanove
prihode pokušaju ostvariti i iz alternativnih izvora, a ne isključivo iz proračuna grada.
Blanka Poljak Franjković, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, od Ministarstva kulture je osigurala
800 tisuća kuna za dovršetak zgrade Pučkog, 42 tisuće kuna za smotru folklora „Igra Kolo“, 10 tisuća
kuna za radionicu pletenja, a od Karlovačke županije je osigurala 25 tisuća kuna za smotru folklora
„Igra Kolo“, 7 tisuća kuna za 10. Dane Ilme de Murske i 5 tisuća kuna za opremanje zgrade Pučkog.
Ravnateljica Zavičajnog muzej Ogulin Ana Krznarić je prema Karlovačkoj županiji prijavila projekt
izrade Info-punkta i multimedijske aplikacije, za što joj je odobreno 10.000 kuna. Prijavila je i projekt
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uređenja Dvorišne zgrade, nekadašnje konjušnice Starog grada Ogulina, koji na žalost nije prošao. Od
Ministarstva kulture je za opremanje multifunkcionalnih prostorija osigurala 30 tisuća kuna.
Ravnateljica TZ Ogulin Sonja Drašković je prema Karlovačkoj županiji i Ministarstvu kulture
prijavila manifestaciju 14. Ogulinski festival bajke za što joj je odobreno 10.000 kuna od županije i još
70.000 kuna od ministarstva.
Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin Marijana Mazor je prema Ministarstvu kulture
prijavila program nabavke knjižne i neknjižne građe za što joj je odobreno 80.000 kuna.

2.4

Socijalna skrb

U prvoj polovici 2019. godine, obzirom da nije bilo proračuna i da su financirani samo nužni rashodi,
nije bilo moguće provoditi mjere socijalne skrbi. Prijedlogom proračuna za 2019. godinu, usvojenim
na sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. svibnja, za ovaj program planirano je 1,5 milijuna kuna.
U okviru pronatalitetne politike iznos jednokratne novčane naknade roditeljima za opremu
novorođenog djeteta povećan je sa dosadašnjih 2 tisuće kuna na 4 tisuće kuna po djetetu. Pored
naknade povodom blagdana Uskrsa proračunom za 2019. godinu po prvi puta su uvedene i naknade
umirovljenicima povodom blagdana Božića. Sredstva za redovitu djelatnost i javne ovlasti Gradskog
društva Crvenog križa povećana su za 70 tisuća kuna i ove godine ukupno iznose 240 tisuća kuna.

Sport

Zbog toga što je u prvoj polovici 2019. godine bilo moguće financirati samo nužne troškove ogulinski
sportski klubovi su se našli u velikim problemima. Naime, bez obzira na političku situaciju, sva
natjecanja na regionalnoj, državnoj i međudržavnoj razini održavala su se prema predviđenom
rasporedu, a kako sudjelovanje na njima iziskuje značajna financijska sredstva, našim sportskim
klubovima je prijetilo da zbog nesudjelovanja ispadnu iz liga u kojima se natječu. Zahvaljujući Željku
Tonkoviću, predsjedniku Sportske zajednice, koji je privremeno financiranje riješio kreditom, ovo je
izbjegnuto i situacija je djelomično spašena. Djelomično zato što zaduživanjem Sportske zajednice se
uspjelo pokriti 80% troškova u prvoj polovici godine, i to samo za klubove koji sudjeluju u ligaškim
natjecanjima, čime je spriječeno njihovo ispadanje iz sustava natjecanja. Ovim putem pohvaljujem g.
Željka Tonkovića radi poduzete inicijative i proaktivnog pristupa rješavanju problema.
Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2019. godinu, pripremljen u prvoj polovici 2019.
godine, planiran je u iznosu od 2,7 milijuna kuna. Njime su povećana izdvajanja za programe
sportskih klubova za preko 100 tisuća kuna, s 820 tisuća kuna na 925 tisuća kuna. Uz to je Grad
Ogulin osigurao 550 tisuća kuna za uređenje svlačionica u Gradskoj sportskoj dvorani, 280 tisuća
kuna za uređenje i obnovu sportskih igrališta, 75 tisuća kuna za opremanje prostorija za sportaše u
teniskoj dvorani i 50 tisuća kuna za organizaciju raznih sportskih manifestacija. Za rad školskih
sportskih društava osnovnih i srednjih škola osigurano je 20 tisuća kuna.

2.6

Obrazovanje

Za razvoj grada vrlo je bitno da njegovi građani imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, ne samo
osnovnoškolskom i srednjoškolskom već i cjeloživotnom. Zahvaljujući Pučkom otvorenom učilištu i
novoj ravnateljici Blanki Poljak Franjković, koja je putem ove ustanove uvela brojne nove, prije
nepostojeće, programe edukacija za naše građane, na ovom području je ostvaren značajan napredak.
U prvoj polovici 2019. godine Pučko otvoreno učilište je provodilo programe formalnog obrazovanja
odraslih za njegovateljice (4 polaznika), gerontodomaćice (17 polaznika), rukovatelje motornom pilom
(11 polaznika), pčelare (16 polaznika), tečajeve engleskog jezika (15 polaznika), njemačkog jezika (11
polaznika) i talijanskog jezika (4 polaznika). Tijekom prve polovice 2019. godine kontinuirano su
trajali upisi za obrazovne programe za dadilje, pomoćnike u nastavi u radu s učenicima s teškoćama,
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njegovateljice, gerontodomaćice, pčelare i rukovatelje motornom pilom te strane jezike engleski, (A1,
A2, Business English), njemački (A1, A2), talijanski jezik (A1, A2) i španjolski jezik (A1).
Treba pohvaliti i Gradsku knjižnicu i čitaonicu i ravnateljicu Marijanu Mazor koja kontinuirano
obnavlja knjižnični fond i tako građanima Ogulina omogućuje pristup stručnoj i drugoj literaturi.
Program javnih potreba Grada Ogulina u obrazovanju iznad zakonskog standarda za 2019. godinu,
usvojen na 3. sjednici novog Gradskog vijeća održanoj u svibnju 2019. godine, planiran je u iznosu od
765 tisuća kuna. Kroz ovaj program sufinanciran je prijevoz srednjoškolcima, stipendiraju se učenici i
studenti, dodatne potrebe u školstvu i nabava knjiga, odnosno radnih bilježnica.
U odnosu na proračun za 2018. godinu proračunom za 2019. godinu je osiguran dodatni iznos od 40
tisuća kuna za produženi boravak učenika osnovnih škola, ukupno 180 tisuća kuna, i dodatnih 20
tisuća kuna za stipendiranje redovnih studenata, ukupno 150 tisuća kuna.
Iznos namijenjen za nabavu školskih udžbenika povećan je za 120 tisuća kuna, sa 100 tisuća kuna na
220 tisuća kuna, kako bi se mogle kupiti knjige za djecu do četvrtog razreda osnovne škole.
Podsjećam, prošle godine su nabavljene knjige samo za prve razrede. Međutim, obzirom da će za
iduću školsku godinu naši osnovnoškolci dobiti sve potrebne udžbenike iz državnog proračuna Grad je
svoja sredstva za udžbenike prenamijenio za nabavku radnih bilježnica.
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U travnju je održano potpisivanje ugovora o
stipendiranju učenika i studenata Grada
Ogulina. Dodijeljeno je 20 stipendija. Ove
godine
neiskorištene
stipendije
preraspodijeljene su u druge kategorije pa će
sva planirana sredstva biti iskorištena. Visina
studentske stipendije iznosi 700, a učeničke
500 kuna mjesečno. Zaprimljena su 92
zahtjeva, a najviše stipendija dodijeljeno je
darovitima i onima koji se školuju za
deficitarna zanimanja.

2.7

Ostalo

U promatranom razdoblju su Gradsku upravu, vezano za financiranje, učestalo i u panici nazivale
udruge. Odgovarano im je da se po tom pitanju, obzirom da proračun za 2019. godinu nije usvojen,
ništa ne može učiniti.
Program ostalih javnih usluga obuhvaća aktivnosti koje provode udruge građana proizašle iz
domovinskog rata i ostale udruge civilnog društva te kapitalne pomoći za unapređenje kvalitete javnih
usluga. U svrhu promicanja vrijednosti domovinskog rata, obilježavanja važnijih datuma iz hrvatske
povijesti i drugih aktivnosti proračunom usvojenim u svibnju 2019. godine udrugama proizašlim iz
domovinskog rata povećana su sredstva za 10 tisuća kuna. Tako je za njihovo sufinanciranje u 2019.
godini ukupno izdvojeno 80 tisuća kuna. U svrhu jačanja civilnog društva, povećana su izdvajanja i za
ostale udruge, čije sufinanciranje u 2019. godini ukupno iznosi 170 tisuća kuna.
S ciljem zaštite i unapređenja zdravlja ljudi Grad Ogulin je povećao iznos za kapitalne pomoći
zdravstvenim ustanovama za 10 tisuća kuna, pa sada ono iznosi 50 tisuća kuna.
Radio Ogulinu kao javnom medijskom servisu za područje grada Ogulina osigurana je kapitalna
pomoć za nabavu radijske opreme u iznosu od 40 tisuća kuna.
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3

Proračun Grada Ogulina

Proračun grada je temeljni dokument kojim se definira smjer kojim će se grad razvijati i projekti koji
će se provoditi. On je od vitalne važnosti za obavljanje poslova iz djelokruga jedinica lokalne uprave.
Obzirom da on nije usvojen kao što je trebalo, funkcioniranje grada bilo je iznimno otežano.
U prvoj polovici 2019. godine više puta su održavane redovne koordinacije gradonačelnika s
direktorima i ravnateljima gradskih poduzeća i ustanova, pri čemu su glavna tema bili problemi vezani
uz financiranje gradskih tvrtki i ustanova. Kako bi se uklopili u nužne rashode svima su smanjena
financijska sredstva, pa je nekima čak bilo upitno financiranje plaća u promatranom razdoblju. Svjesni
političke situacije u kojoj su se našli, direktori i ravnatelji iskazali su razumijevanje.
Mladen Stipetić, direktor Poduzetničke zone, o projektu izgradnje infrastrukture u Poduzetničkoj zoni
vrijednom 5,9 milijuna kuna je izvijestio da je prošao na natječaju, a svi troškovi navedeni u natječaju
su ocijenjeni prihvatljivima te je rekao kako slijedi potpisivanje ugovora. U drugoj polovici godine je
pristigla informacija kako je ovaj projekt odbijen, jedini od pedesetak sličnih projekata u Hrvatskoj.
Dubravka Vuković, direktorica Radio Ogulina, je izvijestila kako je upitno financiranje ovog gradskog
trgovačkog društva i plaće za zaposlenike. Izjavila je kako ne želi preuzeti odgovornost za neisplatu
plaća te je spremna dati svoj mandat na raspolaganje.

Ivanka Turković, ravnateljica dječjeg vrtića, je izvijestila kako je uputila novi program rada vrtića na
verifikaciju ministarstvu, međutim upitno je hoće li ministarstvo moći izdati suglasnost. Obzirom da
nije donesen gradski proračun dječji vrtić nije bio u mogućnosti zaposliti potrebna četiri dodatna
odgojitelja i jednog zdravstvenog radnika pa time niti ispuniti uvjete za provedbu svog programa.
Sonja Drašković, ravnateljica Turističke zajednice, je izvijestila kako su planirali putem natječaja
primiti jednog djelatnika na stručno osposobljavanje, koji bi se financirao iz državnog proračuna,
međutim i to je upitno obzirom da je u vrijeme privremenog financiranja svim proračunskim
korisnicima zabranjeno primati nove zaposlenike.
Ankica Puškarić, ravnateljica Ivanine kuće bajke, je izvijestila kako su se racionalizacijom
raspoloživih financijskih sredstva prilagodili novonastaloj situaciji.
Željko Tonković je izvijestio kako je Sportska zajednica, da bi prebrodila krizu i spriječila ispadanje
ogulinskih sportskih klubova iz sustava natjecanja, uzela kredit u poslovnoj banci.
Na kraju je Zdravko Paušić, direktor Vodovoda i kanalizacije, izvijestio da što se tiče redovne
djelatnosti ova tvrtka nema nikakvih problema. Međutim upitni su projekti koji se financiraju
sredstvima Hrvatskih voda jer i oni uključuju dio koji sufinancira Grad, pa je upitno hoće li se moći
potpisati ugovori i realizirati projekt
aglomeracije,
odnosno
daljnje
izgradnje kanalizacijskog sustava, i
projekt vodoopskrbe koji je također u
završnoj fazi. Istakao je kako je tu
najbitniji i najvrijedniji projekt daljnje
izgradnje kanalizacijskog sustava kojeg
Hrvatske vode financiraju sredstvima
Europske unije te bi velik propust bio
da se ova sredstva ne iskoriste.
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Blanka Poljak Franjković, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, je izvijestila o brojnim projektima
koje je prijavila za sufinanciranje iz EU fondova od kojih većina, srećom, nema gradsku financijsku
komponentu pa će se moći realizirati.
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3.1

Polugodišnje izvršenje proračuna Grada Ogulina
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Kako Gradsko vijeće do 31. prosinca 2018. godine nije donijelo proračun za 2019. godinu, niti odluku
o privremenom financiranju, financiranje u 2019. godini je započelo temeljem odluke gradonačelnika
od 02. siječnja. Kasnije, nakon što je Vlada Republike Hrvatske imenovala povjerenicu za obavljanje
poslova iz djelokruga predstavničkog tijela, izrađena je nova odluka o financiranju nužnih rashoda i
izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka, koju je potpisala povjerenica Marina Kolaković.
Ovom odlukom definirani su nužni rashodi u iznosu nešto manjem od 9,3 milijuna kuna. Njome su se
osigurala sredstvima za plaće zaposlenih i za nužne materijalne rashode i za tri projekta za koje su
radovi bili ugovoreni prije. Obzirom da do kraja ožujka nije konstituirano novo Gradsko vijeće i nije
donijet proračun, povjerenica Vlade dana 26. ožujka 2019. godine donosi novu odluku o financiranju
nužnih rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. svibnja u iznosu od 14,8 milijuna kuna.
Ovom se odlukom osiguravaju sredstva za nužno financiranje Grada do donošenja proračuna.
Proračunom za 2019. godinu usvojen u svibnju na 3. sjednici novog saziva Gradskog vijeća planirana
su raspoloživa financijska sredstva u iznosu od 77,9 milijuna kuna. Polugodišnjim izvještajem o
izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine utvrđeno je
ostvarenje prihoda u iznosu 27,5 milijuna kuna, što je 44% godišnjeg plana. Ukupno izvršeni rashodi u
istom razdoblju iznose 18,5 milijuna kuna te čine svega 24,15% godišnjeg plana. Ovakav rezultat na
kraju prvog polugodišta 2019. godine je realan i očekivan, obzirom na okolnosti.

3.1.1 Prihodi
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U prvoj polovici 2019. godine očekivano najznačajniji prihodi su od poreza, iznose 67% ukupnih
prihoda Grada. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 11% ili za 1,8 milijuna kuna.
Najznačajniji porezni prihodi su porez i prirez na dohodak koji iznose 17,3 milijuna kuna, što je 14%
više u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od pomoći ostvareni su u udjelu od samo 17% godišnjeg
plana, što je posljedica nedonošenja proračuna i ne provođenja projekata koji su se trebali financirati
državnim i europskim novcem. Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi svega
62.887,63 kune s udjelom od 25% godišnjeg plana, ali to je razumljivo obzirom da je u prvom dijelu
prošle godine realizirana prodaja građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni tvrtki Bjelin d.o.o.

3.1.2 Rashodi
Visina rashoda proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu usvojena na sjednici u svibnju utvrđena je u
iznosu od 76,4 milijuna kuna, a njihovo izvršenje u prvom polugodištu 2019. godine iznosi 18,5
milijuna kuna, što čini 24% godišnjeg plana. Glavnina izvršenih rashoda proračuna odnosi se na
rashode poslovanja u visini od 16,2 milijuna kuna, odnosno na nužne rashode o kojima je već bilo
riječi, dok su se kapitalni projekti odnosili na ranije započete investicijske aktivnosti, zbog specifične
situacije koja je trajala do donošenja Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu u svibnju.

3.2

Proračun za 2019. godinu

Rokovi i metodologija donošenja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
utvrđeni su Zakonom o proračunu i pripadajućim aktima Zakona. Na žalost u promatranom razdoblju
ovi rokovi nisu ispoštovani, tako da proračun za 2019. godinu nije donesen te je Vlada Republike
Hrvatske raspustila Gradsko vijeće Grada Ogulina i imenovala povjerenicu.
Ako predstavničko tijelo za narednu godinu ne donese proračun ili odluku o privremenom
financiranju, a upravo to se dogodilo u Ogulinu s proračunom za 2019. godinu, financirati se mogu
samo nužni troškovi, kao što su režije i plaće, i obveze preuzete po ugovorima iz prethodne godine.
Proračun za 2019. godinu usvojen je na 3. sjednici novog saziva Gradskog vijeća Grada Ogulina
održanoj 16. svibnja.
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3.2.1 Prihodi
Visina prihoda i primitaka definirana Prijedlogom Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu iznosi
77.874.469,00 kuna, a sastoji se od prihoda tekuće godine u visini od 62.390.921,00 kuna, primitaka
od povrata oročenih sredstava kod poslovnih banaka u visini od 6.445.000,00 kuna te viška prihoda iz
prethodne godine u visini od 9.038.548,00 kuna.
Kod analize prihoda po izvorima financiranja, značajna sredstva se očekuju temeljem prijenosa EU
sredstava u visini od 7.975.000,00 kuna. Kapitalni projekti koji se većim dijelom namjeravaju
sufinancirati iz ovog izvora su izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića, ulaganje u poduzetničku zonu,
izgradnja reciklažnih dvorišta, sanacija odlagališta otpada ''Sodol'', projekt ''Susret s rijekom'', uređenje
planinarske šetnice ''Klek'', te tekući projekt ''Recikliraj za bolje sutra''. Iako postoji još niz projekata
koji se pripremaju ili su već prijavljeni za financiranje iz EU sredstava, u proračun su ugrađeni samo
oni koji su već ugovoreni ili je vrlo izvjesno da će njihovo financiranje biti odobreno od strane
nadležnih tijela.

3.2.2 Rashodi

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Rashodi Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu planirani su u visini od 76.430.078,00 kuna,
kojima pribrajamo manjak prihoda iz prethodne godine u visini od 1.444.391,00 kuna, čime se postiže
uravnoteženi proračun u visini od 77.874.469,00 kuna. Pored tekućih rashoda poslovanja namijenjenih
financiranju svih javnih usluga, od rashoda za zaposlene u upravnim tijelima Grada i kod proračunskih
korisnika, donacija i naknada svim ostalim korisnicima proračunskih sredstava, materijalnih rashoda
funkcioniranja upravnih tijela i materijalnih rashoda održavanja komunalne infrastrukture, proračunski
su rashodi u vrlo velikom dijelu od 28.822.765,00 kuna koliko iznos plan rashoda za nabavu
nefinancijske imovine, usmjereni i na provođenje kapitalnih projekata na području komunalnog
sustava, ulaganja u razvoj poduzetničke i turističke infrastrukture te ulaganja iz programa javnih
potreba na području kulture, sporta i predškolskog odgoja.
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4

Gospodarstvo

U prvoj polovici 2019. godine, obzirom da nije donesen proračun za 2019. godinu i uz njega vezani
program poticanja razvoja gospodarstva, isti nije niti mogao biti provođen. Program poticanja razvoja
gospodarstva pripremljen je u prvoj polovice 2019. godine, a usvojen je na sjednici Gradskog vijeća
održanoj u svibnju. Planiran je u iznosu od 6,6 milijuna kuna. Cilj programa je kroz razne oblike
potpora i unapređenjem poduzetničke i turističke infrastrukture stvoriti privlačnu poduzetničku klimu
te poticajno investicijsko okruženje.

4.1

Potpore u poljoprivredi

Gradsko vijeće je Program potpora u poljoprivredi za 2019. godinu usvojilo na sjednici održanoj u
svibnju, tako da ga nije bilo moguće provoditi u prvoj polovici 2019. godine. Novine u odnosu na
prošlogodišnje potpore su da je za pčelare povećan iznos subvencija s 20 kuna po košnici na 50 kuna
po košnici, dok je broj potrebnih košnica smanjen s 20 na 10. Cilj ove mjere je pomoći pčelarima čije
pčele su ključan dio ekosustava, a ugrožene su parazitima i bolestima. Uz to je za poljoprivrednike,
kako bi ih se potaknulo da više koriste sredstva EU, povećan udio sufinanciranja izrade prijava na EU
projekte s 50% na 70%. Kako bi se domaćim poljoprivrednicima olakšala prodaja njihovih proizvoda
povećan je iznos subvencije zakupa prodajnog mjesta na ogulinskoj tržnici s 50% na 65%. U suradnji
s Pučkim otvorenim učilištem Ogulin, koje provodi brojne programe osposobljavanja, osmišljena je
mjera subvencije troškova obrazovanja poduzetnika i poljoprivrednika.

4.2

Potpore u poduzetništvu

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
lipanj2018.2018.201godine

Isto tako Gradsko vijeće je na sjednici održanoj u svibnju donijelo i Program potpora u malom i
srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2019. godini. I ovaj program zbog toga nije bilo
moguće provoditi u prvoj polovici 2019. godine. Novina je da su u odnosu na prethodne godine
udvostručene potpore za žene poduzetnike, mlade poduzetnike i poduzetnike početnike i sada iznose
20 tisuća kuna po projektu. Potpore za obrazovanje i dalje iznose najviše 11 tisuća kuna, ali je novim
programom omogućeno da ih uz privatne tvrtke i obrte koriste i zaposleni u slobodnim zanimanjima i
osobe koje imaju registriranu kućnu radinost ili sporedno zanimanje.

4.3

Razvoj turizma

Turizam ima sve značajniju ulogu za razvoj gospodarstva grada. Zbog toga je proračunom usvojenim
u svibnju osiguran značajan iznos dodatnih sredstava za sufinanciranje projekata Turističke zajednice
grada Ogulina. Tako je za Advent u Ogulinu osigurano dodatnih 110 tisuća kuna (ukupno 180 tisuća
kuna), za Ogulinski festival bajke dodatnih 35 tisuća kuna (ukupno 75 tisuća kuna), za organizaciju
dočeka Nove godine dodatnih 25 tisuća kuna (ukupno 70 tisuća kuna), za „Ljeto u Ogulinu“ dodatnih
10 tisuća kuna (ukupno 30 tisuća kuna), za utrku „Ogulin Trail“ dodatnih 5 tisuća kuna (ukupno 20
tisuća kuna) i za utrku „Formula driver“ Ogulin dodatnih 5 tisuća kuna (ukupno 20 tisuća kuna). Pored
navedenog osigurano je 35 tisuća kuna za promociju „Motovun film festivala“ i 25 tisuća kuna za
organizaciju glazbene emisije „Lijepom našom“.
Grad Ogulin je partner u provedbi EU projekta „Susret s rijekom“ koji provodi Karlovačka županija u
okviru EU poziva Promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Aktivnosti projekta usmjerene su na
izgradnju turističke infrastrukture (šetnice, pješačko biciklističke staze, vidikovci i sl.) na obali rijeke
Korane u Karlovcu, rijeke Kupe u Ozlju i Đulinog ponora rijeke Dobre u Ogulinu. Za provedbu
projekta je u 2019. godini osiguran iznos od gotovo 2 milijuna kuna, od čega 1,7 milijuna kuna
financira Europska unija, 210 tisuća kuna nadležno ministarstvo, a ostatak Grad Ogulin.
Od kapitalnih projekata treba istaknuti izgradnju Wi-Fi infrastrukture u užem centru grada u iznosu od
80 tisuća kuna i ulaganje u razvoj turističke infrastrukture u iznosu od 35 tisuća kuna.
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4.4

Razvoj poduzetničke zone

U prvoj polovici 2019 godine, u situaciji kada je rad predstavničke vlasti bio paraliziran, i aktivnosti u
Poduzetničkoj zoni su se odvijale smanjenim intenzitetom. Ipak u predmetnom razdoblju je
pripremljena Odluka za ponudu tvrtke Lidar d.o.o. iz Ogulina za kupnju nekretnine u zoni. Tvrtka
Lidar d.o.o. namjerava izgraditi servisnu halu za održavanje mehanizacije, upravnu zgradu,
automatsku praonicu za teretna vozila i benzinsku stanicu. Vrijednost planirane investicije iznosi oko
7,5 milijuna kuna, a njenom realizacijom bi se zaposlilo oko 30 radnika. Također je pripremljena
Odluka za ponudu tvrtke Monterra d.o.o. za proširenjem svojih kapaciteta. Tvrtka Monterra d.o.o. već
je vlasnik 0,7 ha zemljišta u poduzetničkoj zoni na kojem je izgradila halu za proizvodnju zaštitne
žičane mreže za pokose, a dodatnu površinu od 0,9 ha trebaju kako bi proširiti svoju djelatnost. Po
realizaciji planirane investicije posao bi u ovoj tvrtci našlo oko 20 radnika. Obje ponude je Gradsko
vijeće grada Ogulina jednoglasno prihvatilo na sjednici održanoj 16. svibnja 2019. godine.
S tvrtkom Otočki vrtovi d.o.o. je u siječnju, za potrebe njene tvrtke majke Reneteh d.o.o., potpisan
ugovor za pravo građenja na nekretnini površine nešto veće od 2 ha. Sada tvrtke Reneteh d.o.o. i
Otočki vrtovi d.o.o. zajedno u zoni imaju preko 10 ha zemljišta na raspolaganju. Tvrtka Reneteh d.o.o.
je od ljeta u pokusnom radu, a sada se očekuju intenzivniji radovi na projektu Otočkih vrtova d.o.o.

Popunjenost zone sada iznosi preko 95% i uskoro neće biti slobodnih površina za prodaju ili osnivanje
prava građenja. Zbog toga je pokrenut postupak prijenosa vlasništva nad dodatnim zemljištem s
Republike Hrvatske na Grad Ogulin. Ministarstvo državne imovine je dalo suglasnost na parcelacijski
elaborat za oko 40 ha državnog zemljišta kojeg želimo vlasnički prenijeti na grad Ogulin. Trenutno
smo u fazi prikupljanja potrebnih dokumenata kako bi ispunili kriterije za darovanje nekretnina.
Što se tiče natječaja „Razvoj infrastrukture poduzetničke zone“ na koji smo se prijavili, u razdoblju
koje pokriva ovo izvješće i dalje traje evaluaciji od strane Središnjeg ureda za financiranje i
ugovaranje programa i projekata Europske unije. U razdoblju na koje se odnosi ovo izvješće imali smo
saznanja da je projekt prošao dvije faze i da će uspješno proći na natječaju. Sredinom 2019. godine
dobili smo informaciju kako je projekt prošao te da za desetak dana slijedi potpisivanje ugovora za
sufinanciranje, da bi ubrzo nakon toga pristigla nova informacija kako je projekt vraćen na prvu fazu
evaluacije na kojoj je srušen, jedini od pedesetak sličnih projekata u Hrvatskoj.
Treba spomenuti dvije vrlo važne teme za Poduzetničku zonu, a to su pitanje odvodnje otpadnih voda i
pitanje izgradnje obilaznice, odnosno izmještanje državne ceste D42. Što se tiče odvodnje otpadnih
voda, to je i najveći nedostatak naše zone. Investitori, naravno, žele imati na zadovoljavajući način
riješen sustav odvodnje. Obzirom da je vlasnik vodovodne mreže i vodnih građevina naše poduzeće
Vodovod i kanalizacija d.o.o. ovaj nedostatak se rješava u dogovoru s njima. Što se obilaznice tiče,
njome se rješava prometni problem obje zone, a isto tako jedan od najvećih budućih problema grada
Ogulina jer sav teretni promet trenutno prometuje centrom grada. Prometna infrastruktura u zoni i u
gradu ne zadovoljava ni sadašnje potrebe, a kamoli pojačani promet koji se očekuje završetkom
poslovnih investicija postojećih investitora. Za ovaj projekt odgovornost su preuzele Hrvatske ceste i
on se vodi na zadovoljavajući način.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Dolazak tvrtke Bjelin d.o.o. u poduzetničku zonu obilježilo je 2017. godinu. Ova tvrtka je i u 2018.
godini nastavila s kupnjom zemljišta u poduzetničkoj zoni Ogulin te je tako postala vlasnikom oko 33
ha zemljišta u poduzetničkoj zoni, što im je dovoljna površina za ostvarenje njihovog poslovnog plana.
Osim dvije tvornice koje imaju u Ogulinu i Bjelovaru u kojima zapošljavaju preko 600 ljudi ova tvrtka
je kupila i tvornicu furnira u Otoku pokraj Vinkovaca. Ta kupnja je promijenila tijek investicije u
poduzetničkoj zoni Ogulin na način da je došlo do preinaka u idejnom rješenju investicije, što je za
posljedicu imalo prolongiranje radova. No usprkos tome započeli su sa pripremnim radovima
(skidanje humusa, poravnanje površina, niveliranje) tako da se očekuje, po dobivanju svih potrebnih
dozvola, početak gradnje prve od predviđenih tvornica.
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5

Komunalna djelatnost i prostorno uređenje

5.1

Gradske komunalne tvrtke

Neodgovorno ponašanje bivše Uprave tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o za posljedicu je
imalo kadrovske promjene provedene u prvoj polovici 2019. godine, konkretno smjenu stare Uprave
na čije mjesto je imenovana dugogodišnja djelatnica ove tvrtke, pravnica Sanja Tomić.
Prekomjerno zapošljavanje, nekontrolirano trošenja novca građana i druge dubioze dovele su do
financijskih i organizacijskih problema koje je nova Uprava ispravila u vrlo kratkom vremenu.
Smjenom Uprave u vrlo kratkom roku su ostvarene uštede, smanjeni su silnih prekovremenih sati koji
su isplaćivani Upravi, smanjeno je korištenje privatnog automobila u službene svrhe kao i ostali
troškovi. Donijete su i kadrovske promjene pa je 30. siječnja stupio na snagu novi pravilnik o
sistematizaciji kojim je smanjen broj zaposlenika, a sedmorica djelatnika koja su bezrazložno
nagrađena većim koeficijentima i plaćama su vraćena na stara radna mjesta. Od 1. siječnja primjenjuje
se manja cijena odvoza smeća, a uvedene su i nove kategorije za socijalno najugroženje stanovništvo.
Od travnja novi direktor gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija je Bojan Prebežić. Riječ je o
zaposleniku ove tvrtke, koji je prije radio na rukovodećim mjestima u tvrtkama Bechtel International
Inc., Semmelrocku Stein+design d.o.o. i DIP Commerce d.o.o. Na mjesto direktora ga je, sukladno
Društvenom ugovoru tvrtke, imenovao Nadzorni odbor. Povjerenje je dobio kako bi smanjio cijene
vode, a što će biti ostvareno poboljšanjem tehničkih karakteristika vodovodnog i kanalizacijskog
sustava, odnosno smanjenjem gubitaka na ovim uslugama. Dosadašnji direktor Zdravko Paušić,
kojemu je istekao mandat, obnašat će funkciju tehničkog direktora i biti spona između Vodovoda i
kanalizacije i Hrvatskih voda na projektu izgradnje retencije.

5.2

Očuvanje prirode i zaštita okoliša

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
lipanj2018.2018.201godine

Malo je aktivnosti vezanih uz očuvanje prirode i zaštite okoliša u promatranom razdoblju bilo moguće
provoditi, obzirom da nije bilo proračuna. Komunalni redari su obavljali svoju dužnost koja se tiče
komunalnog reda, međutim projekti koji su iziskivali provedbu javne nabave, obzirom da nisu bila
osigurana financijska sredstva, se nisu mogli provoditi. Proračunom za 2019. godinu usvojenim u
svibnju za Program očuvanja prirode i zaštite okoliša planiran je iznos od 1,5 milijuna kuna.
U lipnju je u puštena u pogon prva punionica električnih vozila proizvedena u Hrvatskoj. Ovime je
grad Ogulin stavljen na kartu gradova koji imaju infrastrukturu potrebnu za punjenje električnih vozila
što će sigurno imati pozitivan učinak na razvoj turizma i sliku Ogulina kao grada koji brine o zaštiti
okoliša. Postavljanje punionice je prijavljeno za sufinanciranje, u tijeku je evaluacija.
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5.3

Sustav zbrinjavanja otpada

Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike većina odlagališta u Republici Hrvatskoj se zatvara.
Međutim, na zadovoljstvo građana Ogulina i okolice, među njima nije i odlagalište Sodol koje će
ostati otvoreno do pokretanja CGO Babina Gora. Da se Sodol našao na listi odlagališta koja se
zatvaraju, kako je bilo planirano prvotnim planom, otpad iz Ogulina bi se morao odvoziti u Rijeku na
CGO Marišćina, što znači da bi se građanima računi za odvoz otpada povećali barem dvostruko.
Prema prijedlogu dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske
predviđeno je da odlagalište otpada „Sodol“ nastavi s radom do popunjavanja kapaciteta. Razlog za
navedeno su veće godišnje količine otpada koji se odlaže na to odlagalište, točnije 9.500 tona i
troškovi transporta tih količina na odlagalište u Karlovac (60 km). Uz to, zatvaranjem odlagališta
„Sodol“ i odvozom otpada na odlagalište „Ilovac“ stvorilo bi se preveliko opterećenje za odlagalište
„Ilovac“, koje ne bi bilo u stanju zaprimiti preusmjereni otpad. Za nastavak radova na sanaciji
odlagališta „Sodol“ proračunom usvojenim u svibnju su osigurana sredstva u iznosu 2,3 milijuna kuna.

U lipnju je u suradnji s općinom Plaški
nabavljeno mobilno reciklažno dvorište, a
za projekt izgradnje sortirnice je u prvoj
polovici 2019. godine održan sastanak s
gradonačelnicima i načelnicima susjednih
gradova i općina kako bi im se prezentirao
projekt i kako bi se izjasnili žele li, kad
sortirnica bude izgrađena, svoj otpad
voziti u Ogulin. Za Ogulin je povoljnije da
što više susjednih općina i gradova svoj otpad voze na sortiranje k nama jer veća količina znači veću
rentabilnost, a isto tako je veća vjerojatnost da će projekt biti prihvaćen za sufinanciranje. Za projekt
izgradnje kompostane za odvojeno prikupljeni biootpad u tijeku je izrada projektne dokumentacije, a
izgradnja sortirnice i kompostane, oba projekta će biti prijavljena na natječaj za sufinanciranje
sredstvima Europske unije kad on bude otvoren.
Kroz projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirana je nabava spremnika za
odvojeno prikupljanje papira, plastike i biootpada, različitih volumena. Ukupna vrijednost nabavljenih
spremnika iznositi će oko 2,0 milijuna kuna, od čega udio Grada iznosi 250 tisuća kuna, a preostali dio
osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz EU sredstava. Javnu nabavu za
spremnike provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Za sufinanciranje Centra za gospodarenje
otpadom „Babina Gora“ u 2019. godini
proračunom usvojenim u svibnju je osigurano
180 tisuća kuna. Riječ je o kapitalnim
ulaganjima u pristupnu cestu i priključak na
elektronenergetsku mrežu te pripadajuću
opremu. U 2019. godini planira se priključak na
EE mrežu prethodno navedenih građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom, za što je
osiguran iznos od 470 tisuća kuna.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Projekt izgradnje reciklažnih dvorišta započeo je 2017. godine kada se uz sufinanciranje Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) pristupilo izradi projektne dokumentacije. Tijekom
2018. godine pribavljene su sve potrebne dozvole i projekt je prijavljen na natječaj za sufinanciranje
sredstvima EU. Ugovoreno je sufinanciranje EU u iznosu od 2.050.000,00 kuna, a Grad Ogulin je
osigurao 431.692,00 kn vlastitih sredstava.
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5.4

Održavanje komunalne infrastrukture

Održavanje komunalne infrastrukture, što se tiče kolničkih konstrukcija gradskih prometnica, u
promatranom razdoblju se nije provodilo zadovoljavajućim intenzitetom, iz razloga što ugovorni
izvođač nije izvršavao radne naloge. Dvogodišnji ugovor s izvođačem naslijeđen je od bivše vlasti.
Istekao je u svibnju, a početkom lipnja je pokrenut postupak nabave za novog izvođača.
Programom
održavanja
komunalne
infrastrukture usvojenim u svibnju
planiran je u iznosu 7,5 milijuna kuna.
Program
podrazumijeva
aktivnosti
održavanja čistoće javnih prometnih
površina, održavanje nerazvrstanih cesta,
sustava javne rasvjete, te ostala tekuća
održavanja javnih površina. Treba
napomenuti da su se u promatranom
razdoblju troškovi za utrošenu električnu
energiju znatno povećali jer je došlo do
značajnog povećanja cijene energije.

5.5

Izgradnja komunalne infrastrukture

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
lipanj2018.2018.201godine

Program izgradnje komunalne infrastrukture, isto kao i drugi programi koje provodi Grad, zbog
nedonošenja proračuna i neosiguravanja financijskih sredstava, provodio se smanjenim intenzitetom.
Financijska sredstva za provedbu kapitalnih projekata obuhvaćenih ovim programom odobrena su tek
u svibnju ove godine, u iznosu 10,3 milijuna kuna. U promatranom razdoblju u okvirima programa
izgradnje komunalne infrastrukture provodilo se samo projekt rekonstrukcija dijela ulice Struga
„Hačko – Bolnička“ koji je obuhvaćao dovršetak ugovorenih radova treće faze.

5.6

Gospodarenje stambenim i poslovnim prosto rima

Program gospodarenja stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Ogulina se zbog krize
vlasti, nedonošenja proračuna i time neosiguravanja financijskih sredstava, u promatranom razdoblju
nije mogao provoditi, odnosno svodio se na planiranje aktivnosti koje će se provoditi u drugoj polovici
2019. godine, nakon usvajanja proračuna.
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6

Status značajnijih projekata

Obzirom da je u promatranom razdoblju bilo moguće financirati samo nužne rashode i provoditi samo
projekte čiji ugovori su potpisani u prethodnom razdoblju, jedina tri projekta koja je u promatranom
razdoblju bilo moguće provoditi bili su rekonstrukcija prometnice Hačko – Bolnička, uređenje zgrade
Pučkog otvorenog učilišta i proširenje dječjeg vrtića Bistrac, ali također usporenom dinamikom.
Zbog neusvajanja proračuna neki gradski projekti su usporeni, neki su zaustavljeni na pola godine, a
neki na godinu dana. Prijedlogom proračuna za 2019. godinu usvojenim u svibnju na 3. sjednici
Gradskog vijeća osigurano je financiranje nastavka realizacije projekata, međutim sada bi se svi
planirani projekti trebali započeti u drugoj polovici 2019. godine. Obzirom na ograničene ljudske
potencijale raspoložive u upravi grada, a isto tako i smanjene kapacitete lokalne građevinske operative,
upitno je hoće li se stići provesti postupci javne nabave, ugovoriti izvođenje radova i realizirati svi
planirani projekti u tako kratkom roku. Treba imati na umu i podneblje u kome živimo i činjenicu da
nastupa razdoblje loših vremenskih uvjeta tijekom kojeg se uobičajeno ne izvode građevinski radovi.
Status značajnijih projekata u promatranom razdoblju opisan je u nastavku, za svaki projekt posebno.
Za projekte koji nisu navedeni status se u promatranom razdoblju nije mijenjao.

6.1

Obilaznica Ogulina

Predstavnici Hrvatskih cesta su izrazili zadovoljstvo što se tiče kvalitete i razine pripremljenosti
dokumentacije i podloga koje im je Grad dostavio, prezentacija i analiza kojima je predstavljen
problem, podataka o teretnom prometu koje smo prikupili od gospodarstvenika te elaborata o utjecaju
povećanja prometa na gospodarstvo grada i život stanara kojeg je izradio Grad. Kako su nam rekli to
nije uobičajeno, obično im gradovi i općine pošalju zahtjev bez ikakvog obrazloženja ili stručne
podloge. Također su nam čestitali na upornosti i čestim kontaktima s predsjednikom Uprave Josipom
Škorićem, zbog čega je ovaj projekt iznenađujuće brzo krenuo u realizaciju.

Zahvaljujući dobroj organizaciji i angažiranosti svih sudionika projekta u travnju je dovršeno idejno
rješenje. Tvrtka Projektantski biro P45 koja je s Hrvatskim cestama ugovorila izradu projektne
dokumentacije za Obilaznicu Ogulina u gradskoj upravi je predstavila dovršeno idejno rješenje. Ovo
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U siječnju su Hrvatske ceste d.o.o., investitor u projekt izgradnje Obilaznice Ogulina, i projektantska
tvrtka Projektni biro P45 d.o.o. potpisali ugovor za izradu idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš
za izgradnju Obilaznice Ogulina. Obzirom da je rok za dovršetak idejnog projekta bio tri mjeseca
projektant je odmah krenuo s izradom, pa su predstavnici Hrvatskih cesta i tvrtke Projektni biro P45
d.o.o. posjetili Ogulin, kako bi se s gradskom upravom dogovorili detalje kao što su faze izvedbe
radova, lokacije križanja s županijskim cestama i druge, a isto kako bi od nas dobili informacije o
stanju na terenu, potrebama grada, njegovih stanovnika i gospodarstva.
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idejno rješenje će biti podloga za izradu studije
utjecaja na okoliš za koju je isto tako rok 3
mjeseca, a nakon toga idući korak je ishođenje
rješenja o prihvatljivosti za okoliš za što je rok 6
mjeseci.
Nakon što su nas investitor i projektant upoznali
s idejnim rješenjem i trasom Obilaznice Ogulina
u gradsku upravu smo pozvali poslovne subjekti
koji investiraju ili posluju u obje poduzetničke
zone ili im trasa obilaznice sječe prometnu
komunikaciju od njihovih objekata prema gradu
kako bi se i njima prezentiralo idejno rješenje.
Nazočnima je obrazložena važnost i nužnost izgradnje obilaznice. Naime, uz trenutne investicijske
projekte koji se provode na području grada Ogulina za nekoliko godina će se teretni promet višestruko
povećati, a postojeća gradska infrastruktura jedva podnosu sadašnju razinu prometa. Uska grla su kod
dječjeg vrtića, kod željezničkog prijelaza u zonu 1, na ulazu u zonu 2, itd.
Predstavnici investitora i tvrtki koje posluju u poduzetničkim zonama su se složili da je u gradu teretni
promet veliki problem, toga su itekako svjesni na dnevnoj bazi. Izrazili su zadovoljstvo što je pokrenut
ovaj projekt.

6.2

Retencija Ogulin

U ožujku je u gradsku upravu iz Hrvatskih voda pristigla obavijest da su započeli radovi izgradnje
Retencije Ogulin i to konkretno faza 3 radova koja se odnosi na zaštitu ribnjaka na rijeci Vitunjčici.
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Izgradnja retencije je predviđena u četiri faze. Prva faza se odnosi na izgradnju preljevne građevine.
Druga faza se odnosi na zaštitu željezničke pruge, a za nju još uvijek nije okončano usklađenje
projektne dokumentacije prema zahtjevima HŽ infrastrukture. Treća faza, za koju je pristigla obavijest
da su radovi započeli, se odnosi na zaštitu ribnjaka na Vitunjčici. Četvrta faza se odnosi na samu
izgradnja retencije s pripadajućim objektima.
Osim navedenih faza projekt uključuje i aktivnosti čišćenja Đulinog ponora, koje su se dijelom već
provodile kroz redovno održavanje Hrvatskih voda, izmještanja postojećih vodovodnih i
elektroenergetskih instalacija te izgradnje pristupne ceste Brestovcu Ogulinskom. Ovi radovi nisu
neposredno vezani za navedene faze već će se za svaki zahvat ishoditi zasebna građevinska dozvola, a
izvođenje radova je planirano u 2019. i 2020. godini.
Nova ukupna procijenjena vrijednost projekta Retencije Ogulin, uključujući pripremu dokumentacije,
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pripremne radove, izgradnju, nadzor i ostale aktivnosti, iznosi
160 milijuna kuna, od čega bi se 80% troškova financiralo iz EU fondova, a preostalih 20% iz
proračuna Hrvatskih voda.

6.3

Novi dječji vrtić

Nedonošenjem odluke o otpisu duga Ministarstva financija, koja je trebala biti usvojena na sjednici
Gradskog vijeća u studenom prošle godine, onemogućen je prijenos vlasništva nad zemljištem u bivšoj
vojarni Sveti Petar s Republike Hrvatske na Grad Ogulin, što je bio preduvjet da bi se izgradio novi
dječji vrtić. Naime, Vlada je na sjednici u Karlovcu donijela odluku da će darovati ovo zemljište
Gradu Ogulinu, ali uz uvjet da Gradsko vijeće Grada Ogulina otpiše stari knjigovodstveni dug
Ministarstva financija prema Gradu Ogulinu. Obzirom da se to nije dogodilo jer niti jedna odluka na
11. sjednici nije donesena, time se nisu ostvarili uvjeti za prijenos zemljišta. S obzirom da zemljište
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nije preneseno na Grad Ogulin upitno je
postalo financiranje ovog projekta
sredstvima EU. U to vrijeme su brojni
drugi gradovi već potpisali ugovore za
sufinanciranje izgradnje dječjih vrtića i
već su krenuli u realizaciju projekata, a
Ogulin to nije mogao jer nije imao riješene
imovinsko-pravne odnose. Zahvaljujući
dobroj
volji
povjerenice
Marine
Kolaković, koja je na sebe osobno
preuzela odgovornost i u ime Gradskog
vijeća potpisala odluku o otpisu dugova, projekt ipak nije propao. U veljači je s ministrom Goranom
Marićem potpisan darovni ugovor za zemljište u bivšoj vojarni Sveti Petar na kome će se graditi novi
dječji vrtić. Time je u zadnji čas omogućeno potpisivanje ugovora za sufinanciranje.

Ovaj projekt je pripremljen i uspješno prijavljen na natječaj u
izuzetno kratkom roku, usprkos učestalim i ustrajnim
opstrukcijama, u prvom redu od strane nezavisne liste Željka
Stipetića. Projektna dokumentacija, rješavanje imovinskopravnih odnosa i ishođenje građevinske dozvole, što
uobičajeno traje godinama, u ovom slučaju je provedeno u
roku nekoliko mjeseci, a to predstavlja izniman pothvat i
razlog je više zašto možemo biti ponosni na ovaj uspjeh.

6.4

Dogradnja dječjeg vrtića Bistrac

Tehnički pregled proširenja objekta obavljen je u lipnju ove godine i proširenje je pušteno u funkciju.
Ukupno je u projekt uloženo 3,3 milijuna kuna, od čega iz gradskog proračuna 1,9 milijuna kuna, a iz
proračuna Ministarstva regionalnog razvoja i Europskih fondova 1,4 milijuna kuna. U tijeku su još
završni radovi krajobraznog uređenja.
Cilj projekta bio je povećati kapacitet vrtića kako bi se omogućio prihvat većeg broja djece,
uključujući one starosti od godinu dana života. Kapacitet vrtića niti nakon proširenja nije dovoljan
obzirom na interes na području Ogulina.
Nadogradnjom je izgrađen prostor dvorane
u kojem će se provoditi tjelesne aktivnosti,
programi edukacija djelatnika i roditelja,
tribine, seminari, psihološko pedagoške
radionice, druženja, svečanosti i slično.
Proširenje
prostora
omogućilo
je
organiziranje raznih kraćih programa za
djecu predškolske dobi kao što su
sportske, etno, dramske i plesne igraonice.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

U travnju sam u pratnji zamjenice Ivane Salopek Šumonja
posjetio Ministarstvo poljoprivrede kako bi tamo potpisao
ugovor o sufinanciranju izgradnje novog dječjeg vrtića u
Svetom Petru. Izgradnja vrtića će se financirati iz EU fondova
putem mjere 7.4.1 za ruralni razvoj. Ukupna vrijednost
projekta iznosi 9,1 milijun kuna od čega grad Ogulin financira
1,7 milijuna kuna, a ostatak EU i RH.
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6.5

Rekonstrukcija zgrade Pučkog otvorenog učilišta

Grad Ogulin i tvrtka Suhomont d.o.o. iz Vinkovaca su u travnju potpisali ugovor vrijedan 1,2 milijuna
kuna za nastavak radova na rekonstrukciji zgrade Pučkog otvorenog učilišta. Od tog iznosa 800 tisuća
kuna je sufinancirano od strane Ministarstva kulture, a 350 tisuća kuna, odlukom povjerenice, iz
proračuna Grada Ogulina. Ova faza radova obuhvaća dovršetak svih prostorija, osim glavne dvorane.
Projekt rekonstrukcije zgrade Pučkog otvorenog učilišta je jedan od malobrojnih kojeg je tijekom
privremenog financiranja bilo moguće nastaviti provoditi, doduše smanjenim intenzitetom, iz razloga
što su radovi ugovoreni 2018. godine. Da su na 11. sjednici Gradskog vijeća koja je trebala biti
održana u studenom 2018. godine usvojeni rebalans proračuna za 2018. godinu i proračun za 2019.
godinu radovi na uređenju popratnih prostorija, a to su sve osim glavne dvorane, u prvoj polovici
2019. godine bi već bili okončani.
Kako bi osigurali tih 4,5 milijuna kuna za
potpuni dovršetak uređenja zgrade s
ravnateljicom Pučkog otvorenog učilišta i
koordinatorom projekta sam posjetio
Ministarstvo
kulture
kojima
smo
prezentirali status projekta. Tamo smo se
sastali s državnim tajnikom i višim
stručnim savjetnikom u odjelu za praćenje
projekata EU, s kojima smo dogovorili da
ćemo se javiti na natječaj Ministarstva
kulture kad ovaj bude raspisan.
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Nakon intenzivnog rada proteklih više od godinu dana i uz sanaciju brojnih propusta napravljenih
tijekom dosadašnjeg vođenja projekta, faza rekonstrukcije pomoćnih prostorija u zgradi Pučkog
otvorenog učilišta privedena je kraju. Za potpuni dovršetak preostali su još ličilački i strojarski radovi.
Ttehnički pregled je bio planiran za prosinac prošle godine, ali je, zbog krize vlasti i opstrukcija
nezavisne liste Željka Stipetića, odgođen. Puštanjem u funkciju ovih prostorija brojne gradske kulturne
i društvene udruge, pjevačke, plesne, likovne, dramske i ostale, dobile upravo za njih namijenjene,
kvalitetno uređene prostorije.
Provođenjem postupka javne nabave i potpisivanjem okvirnog sporazuma u studenom 2017. godine
projekt je nastavljen od strane tvrtke Suhomont iz Vinkovaca. Vrijednost Ugovora je 10 milijuna kuna
s PDV-om. Od potpisivanja ovog okvirnog ugovora potpisana su četiri ugovora ukupne vrijednosti
nešto preko 3 milijuna kuna, a trenutno je na snazi peti ugovor vrijednosti 1,1 milijuna kuna. U skladu
s navedenim do kraja Okvirnog sporazuma potrebno je još 5,9 milijuna kuna.
Ovaj projekt je tijekom provedbe doživio višestruke izmjene dokumentacije, lokacijske, građevinske
dozvole, projektne dokumentacije, glavnog i izvedbeni projekta, izvođača i projektnih timova.
Strojarska oprema kupljena je 2009. godine i nikada nije instalirana i puštena u uporabu. Garancija ne
postoji, tvrtka koja je postavljala opremu je u stečaju, a utvrđeno je i nepostojanje dijela opreme.
U travnju 2017. dostavljene su 383 stolice i smještene na prvom katu muzeja, a njihova težina mjeri se
u nekoliko tona. Prilikom primopredaje tvrtka koja je vršila nadzor nad isporukom stolica, donesla je
zaključak da je ukupno dostavljeno 209 kutija i da su stolice isporučene u dijelovima, te se ne može
govoriti o njihovoj kvaliteti, jer nisu finalni proizvod, i da nije moguće utvrditi hoće li se iz
dostavljenih dijelova moći sastaviti sve 383 stolice. Količinu će se moći potvrditi prilikom sastavljanja
i montaže u namijenjeni prostor.
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Utvrđeni su i veliki nedostaci u radovima izvedenim na krovištu objekta. Ono je u 2018. godini
sanirano tri puta, dok ove godine Učilištu predstoji veći zahvat kako bi se osigurali uvjeti za nastavak
radova u dvorani. Način grijanja objekta financijski nije održiv. Potrebno je sanirati postojeću
kotlovnicu zbog velikog gubitka energije. Nije moguće prijaviti objekt na energetsku obnovu sve dok
cijeli nije u funkciji.
Sve utvrđene nepravilnosti prijavljene su mjerodavnim institucijama.

Rekonstrukcija Hačko - Bolnička

U svibnju sam potpisao ugovor o sufinanciranju projekta produžetak ulice P. Preradovića između ulice
B.Frankopana i bolničke ulice (Hačko – Bolnička) sredstvima iz Programa podrške brdsko-planinskim
područjima. Ugovor je u ime Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU potpisala ministrica
Gabrijela Žalac. Ministarstvo će ovaj projekt sufinancirati iznosom od 250.000 kuna.
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6.7

DVD Turkovići

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
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U svibnju sam u Vodicama potpisao ugovor o financiranju rekonstrukcije vatrogasnog i društvenog
doma u naselju Turkovići. Ugovor je potpisan s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,5 milijuna kuna od čega će iz EU fondova
financirati 3,0 milijuna kuna ili 90% prihvatljivih troškova.
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7

Kulturne i sportske manifestacije

7.1

Doček Nove godine

Tradicionalni
doček
Nove
godine
organiziran je Trgu kod golubice. U Novu
godinu uveli su nas ogulinski bendovi
Speen i Partyano. Program dočeka vodio
je Dubravko Dragičević. Moji zamjenici
Ivana Salopek Šumonja, Daniel Vukelja i
ja u Novoj godini smo obišli žurne službe,
Javnu vatrogasnu postrojbu, Policijsku
postaju Ogulin, liječnike i medicinske
sestre na odjelu hitnog bolničkog prijema i
prometni uredu željezničke postaje
Ogulin.

7.2

Završetak Adventa u Ogulinu

„Advent u Ogulinu“ je manifestacija koja se održava s ciljem jačanja zajedništva i širenja ljubavi,
humanosti i solidarnosti u vrijeme iščekivanja blagdana Božića u gradu Ogulinu. Započeo je u subotu,
1. prosinca, a završio je 13. siječnja 2019. godine. U sklopu Adventa održana su brojna događanja,
predstave, koncerti i radionice, doček Nove godine za male i velike.

Svečani program su otvorile ogulinske i samoborske mažoretkinje, kao i članovi Jagor benda,
djevojčice koje su nastupale na humanitarnom koncertu Jagor u Ogulinu, te su za ovu prigodu posebno
uvježbale božićni repertoar pjesama. Program otvorenja vodio je Dubravko Dragičević, a medijski
pokrovitelj je Radio Ogulin koji je direktno prenosio otvorenje. Klizalište je bilo otvoreno do 13.
siječnja 2019. godine koje je tog dana za sve posjetitelje bilo besplatno.
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Po prvi puta u povijesti Ogulin je u vrijeme Adventa dobio klizalište. Svečano otvorenje upriličeno je
na Crvenom igralištu. Mnoštvo malih i velikih Ogulinaca okupilo se kako bi svojim dolaskom
uveličali otvorenje prvog ogulinskog klizališta, koje su mnogi željeli godinama. Uglavnom smo od
svih mogli čuti samo riječi hvale za ovu inicijativu.
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7.3

Proglašenje najboljih u sportu

Najsvečaniji trenutak ogulinskog sporta, proglašenje najboljih u sportu Grada Ogulina za 2018.
godinu, održano je 20. siječnja u sportskoj dvorani u središtu grada. Izbor najboljih sportaša nekad
općine Ogulin, a potom Grada Ogulina, obavlja se kontinuirano od 1981. godine, što znači da je ovo
bio 38. po redu izbor i proglašenje najboljih u sportu Grada Ogulina.

7.4

Snimanje emisije „Lijepom našom“
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Ogulin je 22. siječnja treći put bio domaćin HRT-ovog serijala „Lijepom našom“. U prepunoj
Gradskoj sportskoj dvorani kraj Prve osnovne škole snimljene su dvije emisije ovog serijala koji već
punih 25 godina uveseljava ljubitelje tradicije, dobre zabave, glazbe i plesa. Urednik i voditelj Branko
Uvodić nije krio zadovoljstvo snimanjem u našem gradu, jer kaže da Karlovačka županija, a samim
time i Ogulin, imaju iznimno bogatu kulturnu baštinu koju svakako vrijedi čuvati, ali se njome i
pohvaliti. Na samom početku snimanja pozdravio sam Ogulince i mnogobrojne goste te sam iskoristio
priliku i ekipu serijala „Lijepom našom“ pozvao da ovo ljeto dođu u dvorište Frankopanske kule, kako
bi snimili još jednu emisiju, ovaj put na otvorenom. U tom slučaju broj mjesta ne bi bio ograničen, a
svi bi Ogulinci i njihovi gosti mogli uživati bez bojazni da će ostati bez ulaznice.
Gotovo svi izvođači koji su obećali doći
su i došli. Neke je spriječio snijeg, ali
ipak, većinu njih, na sreću i zadovoljstvo
posjetitelja, ni vremenske prilike nisu
omele. Tako su u više od četiri sata
programa nastupila kulturno umjetnička
društva i vokalni ansambli s našeg
područja, ali i brojni poznati izvođači.
Prikazana je i revija nošnji „Tradicijsko
ruvo ogulinskog kraja“, a nastupili su
razni bendovi i estradne zvijezde, među
kojima su bili Miroslav Škoro, Zlatko
Pejaković, Đuka Čajić, David Temelkov, Željko Krušlin, Nives Celzijus i Marko Škugor. Publika ih je
sve dočekala i ispratila gromoglasnim pljeskom.
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7.5

Smotra Igra kolo

Od 31. svibnja do 2. lipnja 2019. godine
održana je 23. smotra izvornog folklora
Karlovačke županije Igra Kolo 2019. Sve je
počelo mimohodom, koji su predvodili
članovi Frankopanske garde, Puhačkog
orkestra DVD-a Ogulin i ogulinske
mažoretkinje. Nastupilo je ukupno 19
društava, od kojih 15 iz Karlovačke županije,
te četiri Društva iz ostalih krajeva Hrvatske.

7.6

Ogulinski festival bajke

Dana 7. lipnja Svečanim programom otvoren je 14. Ogulinski festival bajke. Na sceni Regoč
probuđena je bajka, a riječi dobrodošlice okupljenima je uputila direktorica Turističke zajednice Grada
Ogulina Sonja Drašković Dedić. Svojim dolaskom, svečanost otvorenja uveličali su izaslanica
ministrice kulture Marija Rubić, izaslanik župana Karlovačke županije i saborski zastupnik Tomislav
Lipošćak. Program su, svojim nastupima, uveličali zbor Klinci Ogulinci i Ogulinske mažoretkinje, a
svečano otvorenje vodio je Dubravko Dragičević.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Nakon otvorenja festivala, ispred hotela Frankopan, razrezana je i velika feštarska torta. Teško je u
nekoliko rečenica napisati što nas sve očekuje tijekom ovog vikenda u našem gradu. Bit će radionica,
predstava, koncerata, sportskih događanja, a tu su i neizostavna Ciklobajka i vlakić Bubi. Bogat i
sadržajan program možete ga pronaći na internetskoj i Facebook stranici TZ Grada Ogulina, te na taj
način odabrati nešto po svom guštu.
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8

Posjeti i protokolarne aktivnosti

8.1

Prijem obitelji Bulić

U veljači u gradskoj upravi je upriličen prijem za
Ankicu i Radu Bulić. Prijem je protekao u
neformalnom razgovoru tijekom kojeg su Ankica
i Rade podijelili svoju obiteljsku i životnu priču.
Zahvaljujući činjenici da su prije 18 godina
udomili troje djece i to u trenutku kada su oboje
bili nezaposleni, a već su imali svoje dvoje
odrasle djece, obitelji Bulić je dodijeljena
nagrada „Ponos Hrvatske“ što je bio povod ovog
prijama.

8.2

Posjet delegacije iz Pregrade

Gradonačelnik Marko Vešligaj je u veljači s delegacijom iz grada Pregrade posjetio Ogulin kako bi se
upoznao s našim iskustvima vezanim uz pripremu, prijavu i provedbu projekata koji se financiraju iz
EU fondova. Trenutno Ogulin za sufinanciranje iz EU fondova ima ugovoreno, prijavljeno ili u
pripremi projekata u vrijednosti preko 80 milijuna kuna. Najviše, 38 milijuna kuna, ih je iz područja
gospodarenja otpadom. Zatim tu su projekti izgradnje prometnica vrijedni gotovo 13 milijuna kuna,
projekti iz područja turizma vrijedni preko 10 milijuna kuna, projekt izgradnje novog dječjeg vrtića
vrijedan preko 9 milijuna kuna, energetska obnova sportske dvorane vrijedna je 7,7 milijuna kuna i na
kraju projekt uređenja doma DVD Turkovići vrijedan 3,5 milijuna kuna.

8.3

Redovita skupština DVD -a Turkovići
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U ožujku u nazočnosti stotinjak članova, među kojima je sve veći broj onih najmlađih, je održana
redovita skupština DVD-a Turkovići. Nakon pozdravnih riječi predsjednika Josipa Turkovića i izbora
radnih tijela, podnijeta su izvješća o radu i financijskom poslovanju društva za 2018. godinu.
Tom je prigodom Josip Turković istakao zadovoljstvo što društvo okuplja čak 127 članova, te se
osvrnuo na rekonstrukciju i dogradnju doma koja bi trebala biti financirana sredstvima Europske unije.
U pozdravnom govoru istaknuo sam zadovoljstvo velikim brojem članova DVD-a, posebno mladih, a
napomenuo sam i da je projekt dogradnje, među 120 prijavljenih na 21. mjestu te sam stoga
optimističan u pogledu njegove realizacije. Kasnije, pri kraju razdoblja na koje se odnosi ovo izvješće,
pristigla je informacija kako je projekt prihvaćen te je s Ministarstvom za regionalni razvoj i fondove
Europske unije potpisan ugovor.

8.4

Novi potencijalni investitori na Bjelolasici

U travnju smo u gradskoj upravi primili nove potencijalne investitore zainteresirane za ulaganja u
HOC Bjelolasica. Radi se o predstavnicima dviju tvrtki; jedne sa sjedištem u Zagrebu i druge sa
sjedištem na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon inicijalnog razgovora u mom uredu
na kojem smo potencijalnim ulagačima objasnili problematika oko olimpijskog centa te im odgovorili
na njihova pitanja, koliko je bilo moguće obzirom da je isključivo stečajni upravitelj mjerodavan
odgovoriti na neka od njih, u pratnji mojih zamjenika smo s potencijalnim investitorima obišli
kompleks HOC-a kako bi se osobno na terenu uvjerili u stanje nekretnina.
Investitori su sastanak i obilazak HOC-a Bjelolasica organizirali sa mnom nakon što su isti
bezuspješno pokušavali dogovoriti sa stečajnim upraviteljem. Naime, nakon inicijalnog telefonskog
dogovora više nisu uspjeli stupiti u kontakt s njim.
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Investitori su imali pritužbe na kvalitetu dokumentacije objavljene na internetu u smislu da nije
ažurirana, nema sumarnog sažetka, da je konfuzna, nema prijevoda na niti jedan strani jezik, pa čak
niti engleski koji se uobičajeno koristi u ovakvim postupcima.

Prijem sportaša

U travnju je u gradskoj upravi organiziran prijem ogulinskih sportaša koji su svojim sportskim
rezultatima osvjetlali obraz i pronijeli ime našeg grada. Zlatan Mazor iz KK „Policajac“ osvojio je
titulu prvaka Hrvatske za mlađe juniore do 18 godina u kuglanju. Gimnastičar „Ogulinskog sokola“
Luka Vuković okitio se zlatnom medaljom na prvenstvu Hrvatske za mlađe juniore u gimnastičkom
višeboju, dok je njegov klupski kolega Karlo Karaga postao viceprvak Hrvatske u kategoriji mlađih
juniora u gimnastičkom višeboju. Izuzetne rezultate ostvaruju i ogulinski tenisači. Ivan Karlo Ban je
nositelj titule dvoranskog prvaka Hrvatske u tenisu do 18 godina, Roko Stipetić iz TK Ogulin
dvoranski je viceprvak Hrvatske do 16 godina, a njegov mlađi brat Anton, nosi naslov dvoranskog
viceprvaka Hrvatske u tenisu do 12 godina.
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8.6

Predstavljanje projekata

U svibnju, povodom Europskog tjedna,
Grad Ogulin je u Karlovcu, zajedno s
ostalim gradovima i općinama županije,
predstavio projekte koji se provode na
našem području. Predstavljeni su projekti
koje provode državne tvrtke, kao što su
Retencija Ogulin i Obilaznica Ogulina,
projekti koje provode gradske tvrtke, kao
što su daljnja izgradnja kanalizacijskog
sustava i vodoopskrbe grada, i projekti
koje provodi grad.

8.7

Prijem mažuretkinja

U lipnju, nakon povratka mažoretkinja Društva Naša djeca s državnog prvenstva u Novalji gdje su
seniorke osvojile srebro u paru, a juniorke broncu, organiziran je za njih prijem u velikoj sali Gradske
knjižnice i čitaonice. Prijemu su uz mene nazočili moji zamjenici Daniel Vukelja i Ivana Salopek
Šumonja.
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Naše mažoretkinje, pored srebra u neformaciji u peru Helene Cindrić i Paule Vučić i bronce
juniorskog tima u kategoriji formacije s pom ponima, osvojile su 7. mjesto juniorke u formaciji sa
štapom, 4. mjesto u neformaciji par juniorki Ines Španić i Patricija Stipetić, 5. mjesto solo seniorka
Dajana Jančić i 4. mjesto juniorka solo Tereza Brozović. Izvrstan je to uspjeh s obzirom da su se na
Državnom prvenstvo u Novalji natjecale 42 formacije i 22 neformacije mažoretkinja. Tim povodom
sam im čestitao na postignutom uspjehu, uručio priznanja te zahvalio na izvrsnoj promociji Grada
Ogulina.

8.8

Obilježavanje Dana državnosti

Povodom Dana državnosti, praznika Republike Hrvatske, izaslanstvo Grada Ogulina i udruga
proisteklih iz Domovinskog rata, predstavnika vojske i policije svečano su položili vijence kod
spomen obilježja poginulim, umrlim i nestalim braniteljima na Trgu hrvatskih rodoljuba.
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8.9

Popis protokolarnih aktivnosti

Glavne protokolarne aktivnosti od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine popisane kronološki:
Potpisivanje ugovora s učenicima i studentima o stipendiranju
Protokolarno sudjelovanje na snimanju serijala Lijepom Našom
Prijem obitelji Bulić
Redovita skupština DVD-a Turkovići
Dan narcisa
Prijem uspješnih tenisača
Dan Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić
Maturijada
Dan Prve osnovne škole
Dan grada Ploče
Prijem uspješnih mažoretkinja na državnom natjecanju
Prijem učenika i mentora sudionika državnih natjecanja
Proslava Sv. Bernarda – Dan HGSS-a
Svečano otkrivanje punionice EV
Paljenje Ivanjskog krijesa u Desmericama
Polaganje vijenaca povodom Dana državnosti RH
Prijem pjevačkog zbora iz prijateljskog grada Gignaca
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04.01.2019.
22.01.2019.
05.02.2019.
03.03.2019.
23.03.2019.
08.04.2019.
30.04.2019.
22.05.2019.
31.05.2019.
31.05.2019.
07.06.2019.
11.06.2019.
15.06.2019.
19.06.2019.
23.06.2019.
24.06.2019.
26.06.2019.
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9

Ostale aktivnosti

U prvoj polovici 2019. godine, zbog krize vlasti, ne donošenja proračuna, raspuštanja Gradskog vijeća
i prijevremenih izbora grad Ogulin je dobio neuobičajeno veliku pozornost medija. Neke, ne sve, od
emisija u kojima sam gostovao navedene su u nastavku.

9.1

Sjednica Vijeća za prevenciju

U veljači je u velikoj dvorani Gradske vijećnice Grada Ogulina održana je 6. sjednica Vijeća za
prevenciju Grada Ogulina. Na sjednici se raspravljalo o 3 točke dnevnog reda.
Nazočni predstavnici i ravnatelji ogulinskih odgojno obrazovnih ustanova, Policijske postaje Ogulin,
Doma zdravlja Ogulin, te Centra za socijalnu skrb Ogulin izvijestili su o čitavom nizu provedenih
projekata i aktivnosti u 2018. godini.
Tijekom prošle godine u ogulinskim osnovnim i srednjim školama veliki trud i rad uložen je u
edukaciju djece i mladih s ciljem sprječavanja pojave neželjenih oblika ponašanja i ovisnosti. Tako je
svaka škola provela niz preventivno – edukativnih predavanja, kako samostalno, tako i u suradnji s
ostalim institucijama i udrugama civilnog društva.
Svi su pohvalili suradnju sa Policijskom postajom Ogulin, čiji djelatnici u školama ogulinskog kraja, u
više navrata tijekom školske godine, provode različite prventivno – edukativne akcije za sve uzraste.
Dio je to policijskih aktivnosti uz one redovne ophodnje ne samo ogulinskih škola, već i ostalih
gradskih četvrti posebno tijekom ljetnih mjeseci čime se nastoje spriječiti provale u obiteljske domove.
Posebna pažnja policijskih službenika usmjerena je i na obilazak ugostiteljskih objekata i trgovina, te
mjesta okupljanja mladih posebno tijekom vikenda, čime se nastoji spriječiti konzumacija opojnih
sredstava kod maloljetnika, kao i neželjeni oblici ponašanja. Na svim ovim aktivnostima radit će i
tijekom ostatka godine. Pohvalio sam rad djelatnika PP Ogulin s kojima Grad ima odličnu suradnju.
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9.2

Gostovanje u RTL direktu

Dana 11. ožujka u Ogulinu je boravila novinarska ekipa RTL Direkt. Došli su napraviti reportažu o
aktualnoj političkoj situaciji u gradu nakon netom održanih prijevremenih izbora. Raspitivali su se
kako je i zbog čega HDZ po prvi put izgubio izbore te što je uzrokovalo uzlet ogulinskog SDP-a.
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9.3

Gostovanje na N1 televiziji

Dana 14. ožujka 2019. godine gostovao sam na
N1 u emisiji Pressing. Tijekom gostovanja sam
obrazložio uzrok prijevremenih izbora, dao osvrt
na stanje SDP-a, ocijenio kvalitetu suradnje s
državnom i županijskom vlasti te odgovorio na
druga pitanja novinarke Sandre Križanec.

9.4

Emisija „Oči u oči“

U prvoj polovici 2019. godine tri puta sam gostovao u emisiji „Oči u oči“ Radio Ogulina. Sva tri puta
su telefoni bili otvoreni za pitanja građana. Teme emisija uglavnom su bile kriza vlasti, nedonošenje
proračuna i prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Ogulina te dijelom stanje aktualnih gradskih
projekata. U emisiji emitiranoj u svibnju razgovor se vodio vezano za proračun za 2019. godinu,
projekt obilaznice, početak radova na gradnji retencije koji vode Hrvatske vode, projekt uređenja
zgrade Pučkog otvorenog učilišta i te o ostalim gradskim projektima.

9.5

Dan narcisa u Ogulinu

U ožujku u organizaciji Savjeta za zdravlje Karlovačke županije, Udruge žena liječenih od bolesti
dojke Europa Donna Agatha Karlovac i domova zdravlja Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj, Slunj i
Vojnić provedena je akcija Dan narcisa, posvećena oboljelima od raka dojke. Pod motom Cvijetom
narcisa protiv raka dojke davala se podrška oboljelim ženama od raka dojke i podsjetilo sve žene na
važnost redovitih preventivnih pregleda u svrhu ranog otkrivanja bolesti. U Ogulinu je akciju provodio
Dom zdravlja Ogulin prodajom narcisa na trgu kod golubice. Podržao sam ovu hvale vrijednu akciju.

Akcija Sat za planet Zemlju

U ožujku se Grad Ogulin pridružio akciji Sat za planet Zemlju. U noći 30. na 31. ožujka u vremenu od
20:30 do 21:30 sati ugašena je javna rasvjeta na Trgu hrvatskih rodoljuba i u Parku kralja Tomislava.
Ovogodišnji Sat za planet Zemlju bio je usmjeren, osim na podizanje svijesti o štetnosti klimatskih
promjena, i na osvještavanje o velikom problemu zagađenja mora plastikom.

9.7

Zelena čistka

U subotu 25. travnja u Ogulinu se održala akcija „Zelena čistka“. Grad Ogulin se i ove godine uključio
u nacionalnu kampanju Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš. Cilj kampanje je podizanje svijesti
građana o njihovoj ulozi u načinu odlaganja otpada što je, obzirom na velik broj divljih odlagališta
koja se opetovano nakon sanacija pojavljuju, veliki problem u Ogulinu.

9.8

Natječaj za javne radove

U lipnju je na Internet stranici Grada Ogulina objavljen je Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na
određeno vrijeme, na rok od 6 mjeseci, u Programu javnih radova pod nazivom „Revitalizacija
površina i putova radi lakšeg praćenja migrantskih ruta i održavanje ostalih gradskih površina“ u 2019.
godini.
Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj, društveno korisnim radom, povećati
zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne
posljedice njihove nezaposlenosti. Radi se o 12 osoba koje će se uključiti u javni putem ovog Javnog
poziva.
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Završna riječ

U prvoj godini, nakon što smo preuzeli vlast u gradu, borili smo se s vremenskim nepogodama, tučom,
snijegom, poplavom i vjetrom. Međutim najveća nepogoda dogodila nam se u studenom prošle godine
kad je započela opstrukcija rada Gradskog vijeća, odnosno akcija rušenja gradske vlasti i mene kao
gradonačelnika. Jedini rezultat te „akcije“ bilo je nefunkcioniranje Grada, zaustavljanje projekata i
paraliza rada gradskih službi u proteklih godinu dana. Godina dana je nepovratno izgubljena,
izgubljena je na političke igre, tek krajem svibnja donesen je proračun za 2019. godinu. Nakon toga
cijelo ljeto smo se morali boriti kako bi nadoknadili izgubljeno vrijeme.
Ali vesele me podaci koje je objavio portal Gradonačelnik.hr o broju novorođene djece u Republici
Hrvatskoj za 2018. godinu. Prema rezultatima njihova istraživanja, a gledano u postotcima u odnosu
na broj stanovnika i u odnosu na prethodnu godinu, Ogulin zauzeo je visoko 3 mjesto, s porastom od
14% u odnosu na 2017. godinu.
Isto tako vesele podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj osiguranika na području
Grada Ogulina na dan 31.prosinca 2018. godine iznosi je 4.068, što je u odnosu na stanje 31. svibnja
2017. godine, kada ih je bilo 3.843, povećanje za 225 osoba. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
ne vodi statistiku o zaposlenima, već o osiguranicima, što je širi skup podataka od broja zaposlenih.
Međutim ovi podaci su jasan pokazatelj trenda.

gradonačelnik
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Dalibor Domitrović, ing.
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Prilozi

11.1

Popis odluka, zaključaka i rješenja
1. Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Ogulina,
2. Odluku o financiranju nužnih rashoda Grada Ogulina za razdoblje od 01.01.-31.03.2019.,
3. Rješenje o imenovanju Projektnog tima za upravljanje
i administraciju projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Ogulinu,
4. Odluka o imenovanju osoba zaduženih za preuzimanje
spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada,
5. Odluka o potvrđivanju vatrogasnog zapovjednika
Područne vatrogasne zajednice Marinka Turkalja,
6. Odluka o potvrđivanju zamjenika vatrogasnog zapovjednika
Područne vatrogasne zajednice Milana Stipetića,
7. Odluka o imenovanju zapovjednika JVP Ogulin Marinka Turkalja,
8. Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika JVP Ogulin Milana Stipetića,
9. Odluka o davanju stana u najam Struga 1,
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10. Odluka o davanju na korištenje zamjenskog poslovnog prostora
Udruzi veterana 143. brigade HV Ogulin,
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11. Odluke o isplati sredstava Turističkoj zajednici Grada Ogulina,
12. Odluke o isplati sredstava Športskoj zajednici Grada Ogulina,
13. Odluke o isplati sredstava Područnoj vatrogasnoj zajednici Ogulin,
14. Odluke o isplati sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Ogulin,
15. Odluka o davanju na korištenje zamjenskog poslovnog prostora Udruzi hrvatskog časničkog
zbora grada Ogulina, Udruzi dragovoljaca narodne zaštite Domovinskog rata Ogulin i
Udruzi hrvatskih branitelja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja
Karlovačke županije,
16. Odluka o davanju na korištenje zamjenskog poslovnog prostora
Udruzi prve dragovoljne vojne postrojbe Zbora narodne garde „Klek“ Ogulin,
17. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za 2018. godinu,
18. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini,
19. Zapisnik Izvješće o rezultatima popisa nefinancijske imovine
– stanje na dan 3.12.2018. godine,
20. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu poslovnog prostora,
21. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu prostora,

22. Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole
za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Ogulina,
23. Zaključak uvid u Program raspodjele poljoprivrednog zemljišta,
24. Zaključci gradonačelnika za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina,
25. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Ogulina za 2019. godinu,
26. Godišnji Plan raspisivanja natječaja/ javni poziv za 2019 god. za financiranje programa,
projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva,
27. Odluka o razrješenju zapovjednika JVP Ogulin,
28. Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti zapovjednika JVP Ogulin,
29. Zaključci gradonačelnika za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina,
30. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora,
31. Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu,
32. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ogulina ,
33. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2019
namijenjenih financiranju programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga
proizašlih iz Domovinsko rata i ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin,

35. Odluka o načinu raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu
namijenjenih financiranju programa udruga iz područja kulture i tehničke kulture,
36. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ogulina,
37. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Ogulina,
38. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora B. Frankopana 2, J. b. Jelačića 4, Sabljak selo 4,
39. Odluka o reguliranju davanja u zakup poslovnih prostora udrugama,
40. Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području
Grada Ogulina,
41. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Ogulina za 2019. godinu.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

34. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2019.
godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja sporta,
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