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Uvod

Sukladno članku 46 Statuta Grada Ogulina i članku 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, gradonačelnik je dužan dva puta godišnje podnijeti izvješće o svom radu. Temeljem
navedenog Predsjedniku i vijećnicima Gradskog vijeća podnosim izvješće za razdoblje od 1. siječnja
2020. godine do 30. lipnja 2020. godine.
Izvješće sadrži informacije o aktivnostima iz samoupravnog djelokruga Grada Ogulina kao i o važnijim
aktivnostima koje su provodile tvrtke i ustanove kojima upravlja grad.
Predmetno razdoblje je svakako obilježila kriza uzrokovana pojavom virusa COVID-19 koja je otežala
i usporila rad gradske uprave, tvrtki i ustanova, te im promijenila prioritete i fokus djelovanja.
Veseli što se projekt izgradnje novog dječjeg vrtića na području bivše vojarne Sveti Petar u predmetnom
razdoblju provodio prema planu. Izgradnja novog vrtića nije samo demografska mjera, već i
gospodarska, jer će povećanje kapaciteta omogućiti upis do sada neupisane djece, što će mnogim
majkama omogućiti da prihvate zaposlenje, a na području grada Ogulina, zbog investicija koje provode
privatne tvrtke, će nedostajati radne snage.
Žalosti odluka Hrvatskih cesta i Vlade Republike Hrvatske kojom je stopiran projekt Obilaznice
Ogulina. Smatram da se radi o pogrešnom pristupu gospodarskoj krizi. Država treba raditi suprotno,
ubrzati provedbu javnih investicija kao što su Obilaznica Ogulina i Retencija Ogulin. To su projekti koji
se mogu financirati iz fondova Europske unije, pa ne opterećuju državni proračun. Njihovom provedbom
značajna financijska sredstva slila bi se u Republiku Hrvatsku, što bi imalo blagotvoran učinak na
gospodarstvo. Velik broj građana bi se izravno zaposlio na provedbi ovih projekata, a neizravno, putem
kooperanata, podizvođača i logistike koja ih nužno prati, još i veći. To su antirecesijske mjere koje su
se kroz povijest više puta dokazale, u raznim državama, samo ih je trebalo primijeniti.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
lipanj2018.2018.201godine

Grad Ogulin neće odustajati od svojih projekata financiranih iz EU fondova. Upravo suprotno,
intenzivirat ćemo njihovu realizaciju. U predmetnom razdoblju, na koje se odnosi ovo izvješće, na
području grada Ogulina se provodilo projekata sufinanciranih iz EU fondova u vrijednosti preko 100
milijuna kuna.
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2

Proračun Grada Ogulina

Proračun Grada Ogulina za 2020. godinu usvojen je na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.
studenog 2019. godine. Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 1. lipnja usvojene su I. izmjene i dopune
proračuna.
Proračunski korisnici Dječji vrtić „Bistrac“ i Javna vatrogasna postrojba Ogulin su odabrane kao prve
ustanove koje su od 1. siječnja 2020. godine u potpunosti ušle u sustav lokalne riznice, što znači da su
im ukinuti žiro računi, njihovi prihodi se uplaćuju na račun gradskog proračuna, preko kojeg se plaćaju
i sve njihove obveze.
Ostale ustanove će, do potpune implementacije sustava lokalne riznice, poslovati putem vlastitih žiro
računa. Međutim, sve obveze koje ovi korisnici financiraju iz gradskog proračuna od početka 2020.
godine Grad izravno podmiruje njihovim vjerovnicima. Potpuni sustav lokalne riznice za sve
proračunske korisnike uspostavit će se krajem 2020. godine i započeti s primjenom 1. siječnja 2021.
godine.

2.1

Proračun za 2020. godinu

Izvornim proračunom planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 90.150.000,00 kuna koja se sastoje
od planiranih prihoda tekuće godine u iznosu od 68.325.000,00 kuna i procijenjenog viška prihoda iz
2019. godine u iznosu od 21.575.000,00 kuna. Ovaj višak je nastao zbog krize vlasti u 2019. godini i
činjenice da je prvu polovicu te godine Grad funkcionirao u stanju tzv. „hladnog pogona“, tijekom kojeg
nikakve investicije, osim nekoliko ranije ugovorenih, nisu mogle biti financirane. Jedini dozvoljeni
rashodi su bili oni za tekuće troškove. U drugoj polovici 2019. godine nije bilo moguće nadoknaditi
izgubljeno vrijeme, što je rezultiralo smanjenom realizacijom gradskih projekata.

2.2

I. Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
lipanj2018.2018.201godine

I. izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu visina proračunskih sredstava smanjena je za
10.690.040,00 kuna, na 79.459.960,00 kuna.
Smanjeni su i prihodi od pomoći jer je Ministarstvo kulture smanjilo sredstva za završetak radova na
zgradi Pučkog otvorenog učilišta i jer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije odobrio, a
time niti sufinancirao, sanaciju odlagališta Sodol.
Prihodi proračunskih korisnika, zbog zabrane rada uslijed mjera nacionalnog stožera civilne zaštite
uvedenih zbog koronavirusa, su također smanjeni.
Smanjenje prihoda manjim dijelom je i zbog odluka da se ogulinski poduzetnici, zbog krize uzrokovane
koronavirusom, u drugom tromjesečju oslobode davanja.
Obzirom da su se smanjili prihodi, posljedično, kako bi proračun bio uravnotežen, je bilo nužno smanjiti
i rashode. Pa je tekuća potrošnja smanjena za 1,7 milijuna kuna, a kapitalni rashodi za 10,5 milijuna
kuna. Smanjena su izdavanja za kulturu, sport, održavanje komunalne infrastrukture, redovnu djelatnost
grada i proračunskih korisnika. Iznimka su rashodi za program potpora poduzetnicima koji su povećani
jer je Grad uveo mjeru pomoći zbog krize izazvane koronavirusom.
Proračunski korisnici, kao i Grad Ogulin, su plaće svojim zaposlenicima (uključujući dužnosnicima)
smanjili za 5%. Uz to su zaposlenicima smanjena i materijalna prava.
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3

Opći poslovi

U prvoj polovici 2020. godine, zbog povećanog obima posla vezanog uz korištenje EU fondova te zbog
racionalizacije troškova upravljanja poduzetničkom zonom, formiran je Odsjek za gospodarstvo i EU
fondove, na čije čelo je zaposlen novi djelatnik, te je pokrenut postupak likvidacije tvrtke Poduzetnička
zona d.o.o. S radom je započeo sustav proračunske riznice, preuzeta je naplate komunalnih davanja od
tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo, te su provođene pripreme za eArhivu i ePisarnicu.
U prosincu 2019. godine Grad Ogulin je objavio natječaj za tri radna mjesta. Postupak je u veljači 2020.
godine priveden kraju i u gradskoj upravi su zaposlene tri nove djelatnice. Dvije u Stručnu službu Grada
Ogulina, jedna na radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne poslove, a druga na radno mjesto
višeg referenta za protokol i odnose s javnošću. U Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i
prostorno uređenje je zaposlena jedna osoba na radno mjesto referenta za komunalnu naknadu. Žalbi na
rješenja nije bilo.
Zbog prenošenja baze podataka iz tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin u stručne
službe Grada Ogulina, kasnilo se sa dostavom uplatnica za komunalnu i vodnu naknadu građanima.
Sukladno mjerama Nacionalnog stožere civilne zaštite Republike Hrvatske, Gradska uprava Grada
Ogulina kraće razdoblje tijekom prve polovice godine nije u zgradu primala stranke. U svibnju je
ponovno započet prijem građana, ali uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.
U nastavku su važnije aktivnosti iz djelokruga jedinica lokalne uprave iz promatranog razdoblja.

3.1

Socijalna skrb

Za 62 korisnika naknade za opremu novorođenog djeteta isplaćeno je 248.000,00 kuna, 4.000,00 kuna
po korisniku.
Naknade umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa dobilo je 233 korisnika, od toga 189 korisnika u
samačkom kućanstvu po 300,00 kuna i 44 korisnika u dvočlanom umirovljeničkom kućanstvu po 400,00
kuna, što ukupno iznosi 74.300,00 kuna.
Korisnici naknade za troškove stanovanja su povodom blagdana Uskrsa dobili po 300,00 kuna, njih 39
korisnika, što ukupno iznosi 11.700,00 kuna.
Naknade djeci nezaposlenih roditelja povodom blagdana Božića nisu isplaćivane u prvoj polovici
godine jer se isplaćuju u prosincu.
U prvoj polovici 2020. godine nije bilo potrebe za financiranjem pogrebnih troškova osobama koje nema
tko sahraniti.
Jednokratne naknade za socijalno ugrožene osobe koristilo je 18 korisnika te je za ovu mjeru tijekom
prve polovice godine utrošeno 24.700,00 kuna.
Za sufinanciranje Gradskog društva Crvenog Križa Grad je izdvojio 240.000,00 kuna.
Po Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih
iz Domovinskog rata i ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin za 2020. godinu, javile su se dvije
udruge kojima je ukupno odobreno 15.000,00 kuna. To su Matica umirovljenika Ogulin s 5.000,00 kuna
i Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin s 10.000,00 kuna. Ugovori su se potpisivali u lipnju mjesecu,
a u prvoj polovici 2020. godine nije bilo povlačenja sredstava iz Proračuna.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

U prvoj polovici 2020. godine za naknade za troškove stanovanja za 48 korisnika isplaćeno je 74.802,68
kuna. Za 72 korisnika naknade za troškove ogrijeva isplaćeno je 75.600,00 kuna, 1.050,00 kuna po
korisniku. Za 15 korisnika naknade za besplatan topli obrok učenika osnovnih škola isplaćeno je
4.485,00 kuna, što je manje nego je uobičajeno, iz razloga što u travnju nije bilo nastave.
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Naknada umirovljenicima povodom blagdana Božića se također isplaćuje u prosincu, tako da u prvoj
polovici godine nije bilo isplata iz Proračuna po ovoj mjeri.
Iz djelokruga socijalne skrbi, kako bi se djeci s teškoćama u razvoju omogućila u Ogulinu potrebna skrb
pokrenut je projekt Centra za djecu s poteškoćama u razvoju, o čemu detaljnije piše u poglavlju 6.

3.2

Odgoj i obrazovanje

Što se brige o djeci tiče, za pedagošku godinu 2019./2020. u redoviti desetosatni program u vrtić upisano
je 178 djece, od čega je 90 novih polaznika. Na žalost, zbog nedovoljnog kapaciteta, kao i svake godine
do sada, ostalo je neupisane djece, ove godine njih 60. Zbog toga je pokrenut projekt izgradnje novog
vrtića na području bivše vojarne Sveti Petar, koji će imati kapacitet 162 mjesta. Nakon izgradnje novog
vrtića ukupni kapaciteti će iznositi 340 mjesta za upis djece u vrtić, a trenutne potrebe procjenjujemo na
oko 300 mjesta u vrtiću. Više o samom projektu izgradnje novog dječjeg vrtića piše u poglavlju 6.
Zbog mjera uvedenih zbog koronavirusa za mjesec ožujak 2020. smanjena je cijena vrtića, a od 1. travnja
2020. roditelji su bili u potpunosti oslobođeni plaćanja. Ovo je isto tako vrijedilo i za djecu koja pohađaju
program opće igraonice. Naime, 16. ožujka je stupila na snagu Odluka o privremenom prestanku rada
Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin. Ovu odluku sam donio u ime osnivača Grada Ogulina, a sukladno
preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Za vrijeme provedbe ove odluke u vrtiću je
bio osiguran rad samo jedne odgojne skupine i to za djecu roditelja koji nemaju mogućnost drugačijeg
smještaja.
Što se obrazovanja odraslih tiče, Pučko otvoreno učilište je i tijekom prve polovice 2020. godine
provodilo brojne programe edukacija za građane, međutim isto tako uz ograničenja uvedena kao
posljedica pandemije koronavirusa, a mnogi sadržaji preseljeni su na on-line platformu.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
lipanj2018.2018.201godine

U predmetnom razdoblju Pučko otvoreno učilište je provodilo projekt OG glas MUK – ogulinski glas
mladih u umjetnosti i kulturi, vrijedan 895.631,16 kuna, koji je u potpunosti financiran iz EU fondova.
Projekt se provodio od 1. rujna 2018. godine do 29. veljače 2020. godine.
U siječnju su s korisnicima potpisani ugovori o stipendiranju učenika i studenata.

Rad Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin u prvih šest mjeseci 2020. godine također je obilježila pojava
virusa COVID-19. Polovicom ožujka sve aktivnosti koje su podrazumijevale duže zadržavanje korisnika
u prostoru Knjižnice, su otkazane. Tako je za korisnike zatvorena čitaonica dnevnog tiska, igraonica na
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dječjem odjelu i igraonica za maljane, otkazana su planirana predavanja i predstavljanja knjiga i
radionice za djecu. Posudba i vraćanje knjiga obavljalo se uz posebne mjere opreza i preporuke Stožera
civilne zaštite i Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Knjižnica je od 18. ožujka do 26. travnja bila potpuno
zatvorena za korisnike.

3.3

Kultura i tehnička kultura

Portal gradonačelnik.hr je u siječnju objavio istraživanje prema kome je Ogulin, s 12,34% proračunskog
udjela, ušao među 10 hrvatskih po izdvajanjima za kulturu. To je iz razloga što se provode projekti
rekonstrukcije zgrade Pučkog otvorenog učilišta i obnovu Frankopanskog kaštela, a ti troškovi se
također evidentiraju kao izdvajanja za kulturu.
Što se tiče provedbe programa kulture i tehničke kulture, većinu aktivnosti provodilo je Pučko otvoreno
učilište Ogulin, kroz aktivnosti koje je organiziralo, kao što su škola pjevanja, škola novinarstva, škola
robotike koju je provodio njihov Centar za tehničku kulturu i druge. U siječnju je ova ustanova
pokrenula Plesni studio na koji su se mogle prijaviti sve osobe starije od 12 godina, a sudjelovanje je
bilo besplatno.
U predmetnom razdoblju je Pučko otvoreno učilište izradilo plan pokretanja inkubatora organizacija
civilnog društva, kojim bi se potaknulo sudjelovanje i osnažio utjecaj organizacija civilnog društva na
području kulture.

3.4

Tjelesna kultura i sport

Kao i prethodne programe, tako je i ovaj vezan uz javne potrebe u sportu omela pandemija koronavirusa
i mjere uvedene s ciljem zaštite građana, pa su se tako treninzi i natjecanja održavali pod posebnim
režimom ili uopće nisu održavani.

Zbog koronakrize i posljedično slabijih prihoda proračuna rebalansom su smanjena sredstva za sport s
2,9 milijuna kuna na 1,9 milijuna kuna. Obzirom da su u promatranom razdoblju mjerama nacionalnog
stožera zabranjena sportska natjecanja i sportske manifestacije to su smanjena i financijska sredstva

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Aktivnosti usmjerene na poticanje i promicanje sporta je Grad Ogulin u predmetnom razdoblju provodio
kroz Program javnih potreba u sportu, iz kojeg su se financirali redovna djelatnost Sportske zajednice
Grada Ogulina, donacije klubovima i školama, organizacija sportskih manifestacija te investicije u
sportske objekte, te aktivnostima koja je provodila Sportske zajednice Grada Ogulina.
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namijenjena za ovu svrhu. Najveće smanjene u iznosu 800 tisuća kuna je na projektu uređenja
svlačionica u velikoj sportskoj dvorani. Ovaj projekt je prolongiran za neka bolja vremena.
Uz rub pomoćnog stadiona NK Ogulin, a na zamolbu korisnika, postavljena je metalna ograda kako bi
se spriječio neovlašteni ulazak osoba i kućnih ljubimaca, koji su redovito onečišćavali površinu stadiona.
Za tu namjenu iskorištena stara ograda iz bivšeg Parka izviđača, sadašnjeg Đulinog vrta, jer je tamo u
okvirima provedbe projekta postavljena nova ograda.

3.5

Protupožarna i civilna zaštita

Grad Ogulin je zadaće koje se tiču protupožarne i civilne zaštite u predmetnom razdoblju obavljao putem
Stožera civilne zaštite Grada Ogulina i Područne vatrogasne zajednice. Pri tome je u ovom razdoblju
naglasak bio na Stožeru civilne zaštite Grada Ogulina, koji se zbog krize izazvane pandemijom
koronavirusa učestalije sastajao nego je to bilo uobičajeno u prethodnim razdobljima, pa čak i onima
kad su grad pogodile elementarne nepogode poplave, tuče, orkanskog vjetra, iznimnih snježnih padalina
i leda.
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Načelnica gradskog Stožera civilne zaštite u promatranom razdoblju bila je zamjenica gradonačelnika
Ivana Salopek Šumonja, dok je Stožer vodio, kao u svakoj kriznoj situaciji, sukladno zakonu,
gradonačelnik.

Stožer se u prvoj polovici 2020. godine sastao 18 puta, od čega 10 puta putem video konferencije. Od
ožujka sastancima Stožera civilne zaštite Grada Ogulina pridružili su se, na njihov zahtjev, kako bi bili
informirani i koordinirani, i predstavnici stožera susjednih općina (Josipdola, Tounja, Saborskog i
Plaškog), predstavnik Udruženja obrtnika Dalibor Turkalj (poglavito po pitanju mjera nametnutih
ugostiteljima) te po potrebi i drugi sudionici, kao što je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo
Karlovačke županije Jelica Magdić ili gradski komunalni redar Greta Žanić.
U predmetnom razdoblju, od važnijih aktivnosti, za spomenuti su pripreme za prihvat bolesnika u
sportsku dvoranu uz osnovnu školu Ivane Brlić Mažuranić te, u slučaju najgoreg scenarija s većim
brojem oboljelih, u objekte na području bivše vojarne Sveti Petar. Bolesnici s lakšim simptomima bi se
zbrinjavali na spomenutim lokacijama, dok bi oni s težim simptomima bili zbrinuti u bolnici. Na svim
lokacijama bi se medicinsko osoblje brinulo o njima. Zbog toga je, uz ostale pripreme, na objektu Opće
bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata izvedeno i okno za evakuaciju kontaminiranog materijala
s odjela namijenjenog pacijentima zaraženim koronavirusom.
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U ožujku su, jer je na objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) primljena pacijentica inficirana
koronavirusom, za 16 djelatnika, liječnika i medicinskih sestara ogulinske bolnice, određene mjere
samoizolacije. Izvršena je i dekontaminacija ogulinskog OHBP-a, nakon čega je od mjerodavnih službi
stigla dozvola za nastavak rada.

Gradska tržnica je u vrijeme krize izazvane koronavirusom radila po posebnom režimu i uz zaštitne
mjere.

Vodovod i kanalizacija je organizirao posao tako da je dio djelatnika bio na godišnjem odmoru, kako bi
u slučaju proboja virusa u ovu tvrtku novi tim mogao preuzeti brigu o snabdijevanju građana pitkom
vodom.
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Gradsko društvo crvenog križa Ogulin snabdijevalo je namirnicama, uz mjere zaštite od koronavirusa,
više od 200 korisnika starije životne dobi. Mještani ruralnih područja snabdijevani su i putem pokretnih
trgovina koje su i u vrijeme krize poslovale jednako kao prije nje.
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Kao i uvijek u kriznim vremenima, tako i ovaj put, iznimno važnim su se pokazali lokalni mediji Radio
Ogulin i OGportal putem kojih su građani informirani o trenutnoj situaciji i mjerama koje se provode, a
time se izbjegla pojava dezinformacija i panike među građanima. Kako bi se bolje informirali građani,
na web stranici grada Ogulina otvoren je poseban dio vezan uz koronavirus.
Stožer civilne zaštite se bavio provedbom mjera i odluka Nacionalnog stožera Civilne zaštite, a koje su
se najvećim dijelom odnosile na reguliranje rada ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti, trgovačkih centara,
okupljanja građana te na ograničavanje kretanja građana, za što je stožer izdavao propusnice. Za nadzor
i provedbu odluka zaduženi su policija i komunalno redarstvo. Operativne snage JVP Ogulin i ogulinske
stanice HGSS-a bile su ispomoć policijskim snagama u nadzoru provedbe i poštivanja mjera
nacionalnog Stožera civilne zaštite.
Grad Ogulin je ogulinskoj bolnici, za nabavku medicinske opreme potrebne za borbu protiv
koronavirusa, u prvoj polovici 2020. godine izdvojio 225 tisuća kuna. Uz to je nabavio nešto zaštitne
opreme koja je podijeljena gradskim tvrtkama i ogulinskoj stanici HGSS-a.
Što se PVZ Ogulin tiče, ona, odnosno konkretno DVD Zagorje, je u veljači dobila novo vatrogasno
kombi vozilo.
Područna vatrogasna zajednica Ogulin je u predmetnom razdoblju imala 12 članica, od kojih je 10
dobrovoljnih, 1 Javna postrojba i 1 DVD u gospodarstvu. Ovih 12 članica okuplja oko 1.600 članova te
162 operativna vatrogasca s važećim liječničkim pregledom i položenim vatrogasnim zvanjem. Na
području Grada Ogulina imamo 74 operativna vatrogasca (zajedno sa djelatnicima JVP Ogulin), a
okolne općine imaju još 88 operativnih vatrogasaca, što ukupno čini spomenuti broj od 162 operativna
vatrogasca.
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Na području PVZ Ogulin (Ogulin, Josipdol, Plaški, Saborsko, Tounj) u prvih šest mjeseci 2020. godine
odrađeno je ukupno 179 raznih vatrogasnih intervencija.
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4

Gospodarstvo

Zbog krize izazvane koronavirusom i neizvjesnosti punjenja gradskog proračuna, obzirom da su
ekonomisti najavljivali pad BDP-a i javnih prihoda, u ožujku su zaustavljene isplate poticaja u
poduzetništvu i poljoprivredi. Umjesto njih su uvedene posebne mjere za borbu protiv negativnih
ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom.
Na zahtjev Udruženja obrtnika Ogulin, u ožujku sam održao sastanak s predsjednikom udruženja
Josipom Sabljakom i potpredsjednikom Daliborom Turkaljem, na kojem smo dogovarali kako pomoći
obrtnicima. Na tom sastanku je dogovoreno da na sjednicama Stožera civilne zaštite Grada Ogulina
bude prisutan i potpredsjednik Udruženja Dalibor Turkalj, kako bi bio na izvoru informacija te ih mogao
proslijediti svojim obrtnicima.

4.1

Poljoprivreda

Program potpora u poljoprivredi za 2020. godinu Gradsko vijeće je usvojilo na 7. sjednici održanoj 29.
studenog 2019. godine. Financijski plan za ovaj program potpora iznosio je 360 tisuća kuna. Program
se provodio kroz sedam (7) mjera preuzetih od Ministarstva poljoprivrede, odnosno iz Uredbi 702/2014
i 1407/2013 Europske unije. U 2020. godini nije bilo moguće provoditi „gradske“ mjere potpora u
poljoprivredi iz 2019. i prethodnih godina, već isključivo mjere definirane spomenutim uredbama.

Sukladno Uredbi 1407/2013 provodile su se mjere Potpora za ulaganja u vezi s preradom
poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda, Potpora za pokretanje
poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima, Potpora za marketinške aktivnosti i
Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove.

Spomenuti Program potpora se primjenjivao do 12. sjednice Gradskog vijeća održane 1. lipnja 2020.
godine kad je, zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa, ovaj program privremeno stopiran kako
bi se preostala sredstva prenamijenila za mjeru pomoći poduzetnicima za suzbijanje negativnih
ekonomskih posljedica krize uzrokovane koronavirusom.
U prvoj polovici 2020. godine je izvršeno 60% programa potpora u poljoprivredi, odnosno 216 tisuća
kuna od planiranih 360 tisuća kuna, od čega najviše za mjeru „Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu
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Sukladno Uredbi 702/2014 provodile su se mjere Potpora za ulaganja u materijalnu imovinu ili
nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom, Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i Početne potpore za mlade
poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava.

14

ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom“.
Kako bi se našim poljoprivrednicima omogućila bolja prezentacija njihovih proizvoda i time poboljšala
prodaja, a ujedno uredila vizura grada, Grad Ogulin je poljoprivrednicima u prvoj polovici 2020. godine
osigurao unificirane štandove za prodaju poljoprivrednih proizvoda na kućnom pragu. Štand za prodaju
na kućnom pragu se poljoprivrednicima daje na posudbu, odnosno na revers.

4.2

Poduzetništvo

Gradsko vijeće je na 7. sjednici održanoj 29. studenog 2019. godine usvojilo i Program potpora u malom
i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini. Program se, kao i onaj u
poljoprivredi, provodio do 12. sjednice Gradskog vijeća održane 1. lipnja 2020. godine kad su, zbog
krize izazvane pandemijom koronavirusa, usvojene I. izmjene i dopune Programa potpora u malom i
srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini kojima su stopirane sve dotadašnje
mjere, a umjesto njih je uvedena nova „Potpore za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize
Korona virusom (Covid – 19)“ za koju je bilo predviđeno 500 tisuća, odnosno pola milijuna kuna. Po
pojedinom poslovnom subjektu, čije poslovanje je bilo pogođeno mjerama koje je uveo nacionalni
Stožer civilne zaštite u svrhu borbe protiv pandemije izazvane koronavirusom, bila je predviđena
financijska pomoć u iznosu 3.000 kuna.
Do 1. lipnja za mjere potpora u poduzetništvu od predviđenih 540 tisuća kuna dodijeljeno je 220 tisuća
kuna ili 41% planiranog iznosa. U spomenutom razdoblju je bilo aktivno osam (8) mjera i to potpore
kamata na poduzetničke kredite, potpore za projekte poduzetništva žena, potpore za projekte mladih
poduzetnika, potpore za projekte poduzetnika početnika, potpore za projekte očuvanja tradicijskih
zanimanja, potpore troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, potpore sudjelovanja na sajmovima
i prezentacije projekata i potpore obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika. Najviše interesa je bilo za
drugu, treću i četvrtu mjeru za koje je dodijeljeno spomenutih 220 tisuća kuna.
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Što se tiče mjere pomoći za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize koronavirusom, zahtjevi
za dodjelom ove potpore su zaprimani do 31. srpnja 2020. godine, tako da će izvješće o provedbi ove
mjere biti obuhvaćeno izvješćem gradonačelnika za drugu polovicu 2020. godinu.

4.3

Poduzetničke zone

U prvoj polovici 2020. godine provodile su se aktivnosti vezane uz likvidaciju tvrtke Poduzetnička zona
d.o.o. Za likvidatora tvrtke imenovan je bivši direktor Mladen Stipetić.
Smatram da je u vrijeme kad je osnovana, obzirom na investicije koje su se provodile i činjenicu da
Grad kao institucija ne može otpisati PDV, dok tvrtke to mogu, osnivanje ove tvrtke bilo opravdano.
Međutim danas njeno postojanje više nema ekonomskog opravdanja.
Trgovačko društvo Poduzetnička zona osnovano je 2004. godine i imalo je tri zaposlena djelatnika.
Poduzeće nije imalo vlastitih prihoda, već se financiralo iz gradskog proračuna. Godišnje, za plaće
djelatnika i za materijalne troškove poduzeća Grad je izdvajao 800.000,00 kuna, a od 2018. godine, na
inzistiranje tadašnjih koalicijskih partnera Nezavisne liste Volim grad pod Klekom, izdvajao je dodatnih
300.000,00 kuna za čuvanje i održavanje bivše vojarne Sveti Petar, što je znatno više od stvarnog troška,
a sve navedeno ukupno iznosi 1.100.000,00 kuna koliko je Grad izdvajao za tvrtku Poduzetnička zona
d.o.o.
Nakon likvidacije tvrtke održavanje bivše vojarne, koje se u glavnom odnosi na košnju i rezidbu
vegetacije, će izravno na sebe preuzeti Grad, kroz postojeće ugovore za održavanje zelenih površina, a
to će koštati znatno manje od spomenutih 300.000,00 kuna. Umjesto 800.000,00 kuna za tekuće
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poslovanje Grad će izdvajati za plaću jednog novozaposlenog u gradskoj upravi, uz zanemarivo
povećanje tekućih troškova za računalo i uredski materijal za ovog zaposlenika. Prema tome financijske
uštede su jednostavno dokazive, radi se o elementarnoj matematici. Ostvarene uštede biti će
prenamijenjene za provedbu gradskih projekata.
U prvoj polovici 2020. godine ogulinska poduzetnička zona je potpuno popunjena, što je dijametralno
suprotna situacija od one koju sam zatekao 2017. godine kada sam preuzeo vlast, kada je bila gotovo
prazna. U opoziciji smo govorili kako poduzetničku zonu što prije treba popuniti i aktivirati, kako
izgrađena infrastruktura, a time i uloženi novac, ne bi propadao, nego bi bila u funkciji gospodarskog
razvoja zbog čega je i osnovana. Tijekom predizborne kampanje smo govorili da će nam prioritet biti
rješavanje problema koji koče aktivaciju poduzetničke zone i pokretanje gospodarske aktivnosti. U prvoj
godini mandata većina spomenutih problema je riješena, u prvom redu imovinsko-pravni koji su
blokirali investicije, tehnički koji su kočili investitore, problemi s neizgrađenim infrastrukturom,
posebice nedostatak kanalizacijskog kolektora i drugi. Sada ubiremo plodove tog rada.
Što se tiče natječaja „Razvoj infrastrukture poduzetničke zone“, u prvoj polovici 2019. godine pristigla
je informacija kako je ovaj projekt, nakon što je prošao sve faze evaluacije i netom prije potpisa ugovora,
na neobjašnjiv način i na opće iznenađenje – odbijen. Kronologija događanja detaljno je navedena u
prošlom izvješću, a sada samo možemo dodati da su u međuvremenu potvrđene naše sumnje kako je
projekt intervencijom politike stopiran.

Ova gradska vlast je od samog početka surađivala s tvrtkom Bjelin, izradili smo prometnu studiju, a u
tijeku je i izmjena urbanističkog plana, prema željama investitora, a i dalje ovom kao i svim drugim
investitorima u Ogulin stojimo na raspolaganju.

4.4

Mjere pomoći COVID-19

Glavna mjera borbe protiv ekonomske krize izazvane koronavirusom je daljnja provedba gradskih
projekata, posebno onih sufinanciranih iz EU fondova. U prvoj polovici 2020. godine Grad Ogulin je u
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Što se tiče najveće privatne (a i javne) investicije na području Ogulina tiče, one koju u zoni provodi
tvrtka Bjelin, prema izjavi direktora Stjepana Vojinića iz svibnja 2020. godine, najprije će se graditi
logistički centar, a onda i nova tvornica u punom obimu. Za prvu fazu će trebati oko godinu dana, a za
kompletan projekt oko tri godine. U Ogulinu će biti veliki logistični centar i dvije tvornice za
proizvodnju novih podnih obloga, koje se za sada proizvode samo u Švedskoj. Uz to je direktor izjavio
kako je koronavirus malo usporio, ali nije ugasio planove tvrtke Bjelin.
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različitim fazama provedbe imao više projekata u ukupnoj vrijednosti od preko 100 milijuna kuna.
Smisao je javnim investicijama, kroz efekt multiplikatora, osigurati rast gospodarstva i posao
poduzetnicima, što je glavni uvjet njihova opstanka. U tome u prilog ide činjenica što, unatoč krizi, od
1. siječnja do 30. ožujka na našem području došlo je do porasta broja noćenja u odnosu na isto razdoblje
2019. godine, i to za čak 52%. Najviše utjecaja na ovo produljenje trajanja boravka gostiju imali su
strani radnici smješteni na području grada Ogulina.
Ostale mjere uvedene kako bi se ublažile posljedice epidemije na gospodarstvo su:
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– svi korisnici poslovnih prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
u razdoblju od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine oslobođeni su plaćanja komunalne naknade,
– poduzetnici obuhvaćeni mjerom zabrane rada po odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite u
razdoblju od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine oslobađani su plaćanja zakupa poslovnog
prostora, poreza na korištenje javnih površina te poreza na potrošnju,
– obveznicima plaćanja spomeničke rente obustavljena je naplata, u skladu s Odlukom o obustavi
plaćanja spomeničke rente Ministarstva kulture,
– za vrijeme trajanja posebnih okolnosti odgođeno je pokretanje svih postupaka prisilne naplate te se
za predmetno razdoblje nije obračunavala zatezna kamata,
– za vrijeme ograničavanja rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ nije se naplaćivala usluga korištenja vrtića,
– za vrijeme trajanja posebnih uvjeta, nije se naplaćivalo parkiranje na gradskim parkiralištima,
– poduzetnicima obuhvaćenim mjerom zabrane rada po odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite u
razdoblju od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine obračunat je samo fiksni dio cijene vode,
– poduzetnici obuhvaćeni mjerom zabrane rada po odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite u
razdoblju od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine oslobođeni su naplate usluge prikupljanja
komunalnog otpada,
– rebalansom proračuna je osigurano pola milijuna kuna za fond pomoći poduzetnicima koje je kriza
najviše pogodila.
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5

Komunalna djelatnost i prostorno uređenje

U lipnju je svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama omogućeno da podnesu zahtjev kako bi
od siječnja 2021. godine putem elektroničke pošte zaprimali uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu
za uređenje voda. Uplatnica koji će biti dostavljen e-poštom u PDF formatu, a bit će istovjetna tiskanoj
koju sada građani primate putem pošte.

5.1

Gradske komunalne tvrtke

Tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin (dalje SKG) je u predmetnom razdoblju
nastavila sa širenjem zone u kojoj se primjenjuje projekt „Razvrstavanje otpada na kućnom pragu“.
Unatrag tri godine projekt se provodi u zapadnom dijelu grada (MO Prapuće-Zagrad, Sv.Petar-Puškarići,
Turkovići, Vitunj, Ogulinski Hreljin i Brestovac), a početkom 2020. godine provedba se proširila na sve
mjesne odbore Grada.
Projekt podrazumijeva prikupljanje papira/kartona i plastične ambalaže od svakog korisnika. Svi
korisnici usluge koji su evidentirani kao obveznici naplate mogu uz predočenje zadnje uplatnice
podignuti vreće za plastičnu i papirnatu sirovinu, a davatelj usluge sirovinu jednom mjesečno preuzima
na adresi korisnika, sve besplatno.
Broj zaposlenih u SKG-u je smanjen sa 55, koliko je bilo zaposlenika u vrijeme bivše uprave, na 45,
koliko ih ima u prvoj polovici 2020. godine. Izvršene su izmjene i dopune Pravilnika o radu sa
pripadajućom sistematizacijom poslova i radnih zadataka, u kojima je predviđeno radno mjesto
tehničkog direktora. Također su predviđena dva radna mjesta za potrebe reciklažnog dvorišta. Raspisan
je natječaj za prijem na mjesto tehničkog direktora, na natječaj se javila samo jedna osoba, inženjer
građevine, koja je i primljena na posao.
Na groblju Sv. Jakov je započelo uređenje kosine na kraju groblja, za proširenje i izgradnju podzida u
kojem će se izgraditi niše za urne. Također je dogovorena izrada projekta za izgradnju pomoćnih
prostorija, obzirom da su postojeće drvene već trule i ruševne.
Tvrtka SKG je u prvoj polovici 2020. godine u potpunosti vratila dugove dobavljačima i kooperantima,
koji su iznosili više od milijun kuna, i financijski se stabilizirala. Kupljen je bager za iskop i ukop
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Uz to, Grad Ogulin je u prvoj polovici 2020. godine sa FINA-om sklopio Ugovor temeljem kojeg se
građanima, koji plaćaju račune u korist Grada Ogulina, u poslovnicama FINE sufinancira naknada za
plaćanje na način da od ukupne naknade, koja iznosi 3 kune po računu, građani plate 2 kune, a Grad 1
kunu. Time je građanima omogućeno jeftinije plaćanje računa, odnosno manja naknada.
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pokojnika, a putem sustava eFondovi su se prijavili na natječaj za još jedan kamion za odvojeno
prikupljanje otpada, iznos sufinanciranja je 85%.
Tržnica je u vrijeme koronakrize radila sukladno odluci nacionalnog Stožera, u zatvorenim objektima,
a riječ je o 12 prostora koji će su dati ogulinskim OPG-ovima za prodaju njihovih proizvoda, uz
minimalan ili gotovo nikakav trošak.

Kako je od prosinca 2019. godine otplaćen kredit za tržnicu, koji je dugoročno blokirao sva investicijska
ulaganja tvrtke, sada im je u fokusu planiranje nabavke opremu koja je zastarjela, što predstavlja jedan
od osnovnih problema u poslovanju ove tvrtke.
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Očekuje se povećanje troškova zbrinjavanja reciklabilnih sirovina, a koji proizlaze iz provedbe
zakonskih propisa, iz razloga što su dužni provoditi skupljanje sirovina (papir, plastika) na području
grada. Problem bi se mogao umanjiti kada bi funkcionirao Fond za zaštitu okoliša koji je dužan
nadoknaditi trošak zbrinjavanja tih sirovina, međutim to ne čini.
Tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. je u veljači potpisala drugi ugovor za izvedbu radova na sanaciji
gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada Ogulina u vrijednosti 2,0 milijuna kuna. Cilj ovih radova je
ostvariti uštede, kako bi se građanima mogla smanjiti cijene vode. Najprije se krenulo s najužim centrom
grada, odnosno najstarijim dijelom vodovodne mreže. Sustav je u vrijeme potpisa ugovora imao 69%
gubitaka. Projekt vrijedi više od 25,6 milijuna kuna i odvijat će se po fazama u trajanju od 5 godina.
Radovi su financirani u omjeru 80% Hrvatske vode, a 20% grad Ogulin.
Gradska tvrtka Vodovod i kanalizacija je u siječnju preuzela distribuciju vode u Saborskom, s čime su
sugrađani Saborskog, kao i njihova lokalna uprava, zbog velikih gubitaka i loše opskrbe, godinama imali
problema. U prošlosti bivša uprava ove tvrtke za Saborčane nije imala razumijevanja, međutim nova
uprava ih je uspjela integrirati u ogulinsko poduzeće i sada će im ono isporučivati vodu.
U lipnju je tvrtka Vodovod i kanalizacija s Hrvatskim vodama potpisala sporazum o sufinanciranju
sanacije gubitaka na vodoopskrbnom sustavu općine Saborsko. Vrijednost radova je 4,8 milijuna kuna,
a odvijat će se tijekom naredne 3 godine. Potpisan je i okvirni sporazum s izvođačem te su započeli
radovi u 2020. godini u visini 1,6 milijuna kuna. Radovi su financirani u omjeru 80% Hrvatske vode, a
20% općina Saborsko.
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U travnju su završeni radovi na izgradnji tlačnog cjevovoda Poduzetnička zona – UPOV Ogulin.
Vrijednost radova i stručnog nadzora iznosila je 2,9 milijuna kuna. Radovi su financirani u omjeru 80%
Hrvatske vode, a 20% grad Ogulin.
U ožujku je potpisan ugovor za radove na izgradnji cjevovoda pročišćene vode otpadnih voda UPOV
Ogulin i Poduzetnička zona. Svrha ovog cjevovoda je tvrtkama koje posluju u poduzetničkoj zoni
omogućiti isporuku tehnološke vode koju će ove koristiti u svojim proizvodnim procesima.

U prvoj polovici 2020. godine na UPOV-u Ogulin izgrđena je mehanička rešetka na glavnom kolektoru
i krovište iznad spremišta mulja. Vrijednost radova iznosila je 1,3 milijuna kuna, a financirano je u
omjeru 80% Hrvatske vode, 20% grad Ogulin.

Sve gradske komunalne tvrtke u vrijeme koronakrize poslovale su u posebnim uvjetima, sukladno
uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa.
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U svibnju je tvrtka Vodovod i kanalizacija, odnosno direktor Bojan Prebežić, potpisala ugovor za
izvedbu radova na izgradnji tlačno gravitacijskog cjevovoda zone BC sustava odvodnje grada OgulinPoredice. Rok za dovršetak radova je 31. listopad 2020. godine, a ukupna vrijednost 1,6 milijuna kuna.
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Neko vrijeme blagajne im nisu radile, kako bi se spriječio fizički kontakt zaposlenika i građana, međutim
u tom vremenu građanima nisu slane opomene ili obračunavate zatezne kamate.

5.2

Očuvanje spomeničke baštine

Povjerenstvo za očuvanje spomeničke baštine je u lipnju pripremilo javni oglas za prikupljanje zahtjeva
za obnovu objekata na području zaštićene urbanističko povijesne cjeline. Razmatran je zahtjev Župe Sv.
Križa za sufinanciranje nastavka obnove svetišta u crkvi Sv. Križa, razmatrana je potreba revidiranja
Konzervatorske studije zbog II izmjena i dopuna UPU-a 1 te je razmatran prijedlog uređenja „Crvenog
igrališta“ i dijela ulice Kardinala Alojzija Stepinca.

5.3

Održavanje komunalne infrastrukture

U veljači je Grad potpisao dva okvirna sporazuma za četverogodišnje razdoblje za održavanje
nerazvrstanih cesta; za radove na tekućem održavanju kolnika i opreme i za radove na investicijskom
održavanju kolnika i opreme. Oba ugovora su potpisana s tvrtkom ARKADA d.o.o. iz Duga Rese. Prvi
okvirni sporazum, za tekuće održavanje, potpisan je na iznos 5,9 milijuna kuna PDV-om, a drugi, za
izvanredno održavanje, na iznos 7,8 milijuna kuna s PDV-om. Na temelju ovih okvirnih sporazuma
sklapaju se pojedinačni godišnji ugovori na iznos koji ovisi o u gradskom proračunu raspoloživim
sredstvima. Za 2020. godinu, za tekuće održavanje, potpisan je ugovor na iznos 1,1 milijun kuna s PDVom, a za izvanredno održavanje na iznos 2,3 milijuna kuna s PDV-om.
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U predmetnom razdoblju vršene su pripreme za provedbu javnog natječaja za zamjenu javne rasvjete
energetski učinkovitom po ESCO modelu.

5.4

Unapređenje stanja u prostoru

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina 13. svibnja
objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke
zone Ogulin. Javni uvid i javno izlaganje održani su u svibnju, u gradskoj vijećnici i putem Internet
stranice Grada Ogulina.
Gradsko vijeće Grada Ogulina je 29. studenog 2019. godine donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1. Razlozi izmjena bili su prenamjena poslovne
građevine uz stadion NK Ogulin u javnu i društvenu namjenu za pružanje socijalnih usluga i projekt
uređenja „Crvenog igrališta“ u javnu i društvenu namjenu. Javna rasprava održana je u svibnju.
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6

Stanje odabranih projekata

Kroz Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u predmetnom razdoblju se
nastojalo povećati kvalitetu komunalne infrastrukture i unaprijediti urbanu sliku naselja. U okviru
ostalih programa provodili su se drugi projekti u funkciji unapređenja kvalitete života građana. U
nastavku su navedene informacije za projekte kod kojih je u predmetnom razdoblju bilo značajnijih
aktivnosti.
Na početku su navedeni projekti koji se tiču brige o djeci. Iza njih slijede projekti koji se tiču uspostave
sustava za zbrinjavanje otpada. Nakon toga slijede projekti rekonstrukcija gradskih zgrada i prometnica,
pa uređenje turističkih atrakcija, projekti informatizacije i energetske učinkovitosti, a na kraju su
navedena dva projekta, Obilaznica Ogulina i Retencija Ogulin, čiji nositelj provedbe nije Grad Ogulin,
ali koji su od iznimnog značaja za građane Ogulina te stoga gradska uprava na čelu s ovom vlašću
kontinuirano aktivno sudjeluje kako bi se spomenuti projekti što prije realizirali.

Novi dječji vrtić

Nakon što je izrađena kompletna tehnička dokumentacija, ishođena građevinska dozvola i riješeni
imovinsko pravni odnosi, Grad Ogulin je prijavio projekt izgradnje novog dječjeg vrtića na području
bivše vojarne Sveti Petar na natječaj za sufinanciranje iz EU fondova. Projekt je prihvaćen i 15. travnja
2019. godine je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan ugovor
o sufinanciranju. Sukladno natječajnim uvjetima, za sufinanciranje je prijavljen najveći mogući iznos, a
to je 9,1 milijuna kuna. Od tog iznosa bi se iz EU fondova financirala 7,4 milijuna kuna. Ukupna
procijenjena vrijednost projekta, s objektom, opremom, pristupnom cestom, vodoopskrbom,
kanalizacijom i ostalom infrastrukturom, prometnim površinama i hortikulturnim uređenjem iznosi 15,5
milijuna kuna. Vrtić se gradi na parceli površine od gotovo jednog hektara (9.803 m²) i biti će prizemnica
bruto građevinske površine 1.341,15 m², izvedena montažnom modularnom gradnjom. Dovršetak vrtića
planiran je u 2021. godini, a novi dječji vrtić moći će primiti 162 djece različitog uzrasta, od jasličke do
predškolske dobi.

U studenom 2019. je provedena javna nabava za izvedbu radova. Zaprimljene su dvije ponude, a za
izvođača je odabrana zajednica ponuditelja tvrtki Montel d.o.o. iz Zagreba i Tehnix d.o.o. iz Donjeg
Kraljevca. Ovi ponuđači su ponudili da će vrtić izgraditi po cijeni od 11.236.092,28 kuna s PDV-om.
Osim spomenutih na natječaj se javila i tvrtka Graditelj svratišta d.o.o. koja je ponudila veći iznos.
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Izvođač je tijekom prve polovice 2020. godine izvodio radove, a tijekom izvedbe nikakvih većih
problema ili probijanja planiranih rokova nije bilo.
Nabave za uređenje okoliša i nabavu opreme provodit će se zasebno u drugoj polovici 2020. godine.
Nužno je uz to proširiti pristupnu cestu, izvesti priključke za odvodnju, kanalizaciju i pitku vodu. Sve
navedeno se gradilo paralelno kako bi početkom 2021. godine vrtić bio u funkciji.
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Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin izvodi priključak kanalizacije i vodoopskrbe,
koje u stopostotnom iznosu financira grad Ogulin. Vrijednost radova iznosi 1.580.000,00 kuna, a
dovršetak radova planiran je za rujan 2020. godine. Za izvođača radova je, temeljem provedenog
postupka javne nabave, izabrana tvrtka IMGD d.o.o. Samobor.

6.2

Centar za djecu s poteškoćama u razvoju

U lipnju je Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin potpisalo ugovor za gradnju Centra za djecu s
teškoćama. Ugovor je vrijedan 11 milijuna kuna, nositelj i prijavitelj projekta je Crveni križ, u
partnerstvu sa gradom Ogulinom. Cilj projekta je adaptirati i opremiti objekt uz stadion NK Ogulin,
popularno zvan „Miki“, za potrebe rada s djecom s teškoćama u razvoju.
Prema podacima Centra za socijalnu skrb, na širem području Grada Ogulina čak 99 djece s teškoćama
u razvoju koristi izvaninstitucionalne usluge na temelju rješenja Centra ili medicinske ustanove. Na
području grada ne postoji adekvatno opremljena infrastruktura za pružanje izvaninstitucionalnih usluga
za djecu s teškoćama u razvoju. Iz tog razloga roditelji su djecu prisiljeni putovati 50 kilometara do
Karlovca kako bi kroz ranu psihosocijalnu podršku, usluge logopeda, defektologa, psihologa,
edukacijskog rehabilitatora dobili pomoć.
U novouređenom objektu biti će omogućen poludnevni boravak za najmanje 15 djece gdje će im biti
omogućen pristup rehabilitatoru, defektologu, logopedu te ostalom stručnom medicinskom osoblju. Sam
objekt uključuje prostoriju za senzoričku integraciju, kuhinjski praktikum, učionicu, prostoriju za igru,
prostor za individualni rad, blagavaonicu i ostale popratne prostorije.
Projekt je 100% financiran sredstvima Europske unije, a osim građevinskih radova i nabavke opreme
uključuje i nabavku prilagođenog kombi vozila te plaće zaposlenika koji će raditi s djecom kao i sve
ostale troškove vezane uz rad Centra.
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6.3

Dječja igrališta na području grada

U svibnju su dovršeni radovi na uređenjog dječjeg igrališta u glavnom gradskom parku. Montirane su
nove dječje sprave, postavljana nova fleksibilna podloga i ograda duž državne ceste oznake D42 kako
bi se onemogućilo istrčavanje djece na ovu prometnicu te time njihovo igranje učinilo sigurnijim. Stare
sprave su poslane u radionicu na reparaciju te će, nakon obnove, biti postavljene na drugim lokacijama.
Za nove sprave, gradnju i adaptaciju, novu ogradu i antitraumatsku, gumenu podlogu, te ostale sadržaje,
Grad Ogulin je izdvojio 462.166 kuna.

Reciklažno dvorišt e

U prosincu 2019. godine je potpisan ugovor s izvođačem radova na reciklažnom dvorištu, tvrtkom HIS
d.o.o. iz Gornje Višnjice. Ova tvrtka je za građevinske radove angažirala podizvođača, tvrtku Lidar
d.o.o. iz Ogulina. Za obavljanje geodetskih usluga izvođač i stručni nadzor također su angažirali tvrtke
iz Ogulina. Nadzor nad radovima provodila je tvrtka Planum iz Karlovca, a za voditelja projekta, u ime
Grada Ogulina, imenovan je Zdenko Trninić. Vrijednost potpisanog ugovora iznosila je 2,4 milijuna
kuna, a 85% sredstava je osigurano putem EU fondova, dok je preostalih 15% financirao Grad Ogulin.
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Većina radova izvedena je tijekom prve polovice 2020. godine, a dovršetak radova je predviđen za rujan
2020. godine.
Reciklažno dvorište je se nalazi kod pročistača otpadnih voda u Galgama.
Krajnji cilj projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je doprinijeti povećanju stope odvojenog sakupljanja
otpada na području Grada Ogulina odnosno smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

6.5

Sortirnica

U ožujku je potpisan sporazum o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno
prikupljenog otpada. Sporazum su potpisali načelnik općine Plaški Pero Damjanović, načelnik općine
Saborsko Marko Bićanić, načelnik općine Tounj Ivica Sopek, načelnik općine Josipdol Zlatko
Mihaljević, načelnik općine Brinje Zlatko Fumić, gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac i ja u ime
Grada Ogulina. Ovim sporazumom će se postići dovoljne količine odvojeno prikupljenog papira,
kartona, stakla, plastike i metala, potrebne da bi poslovanje buduće sortirnice bilo ekonomski održivo.
Procijenjena vrijednost projekta iznosi 11,6 milijuna kuna s PDV-om, svrha mu je da se u budućnosti
uspostavi održiv sustav zbrinjavanja otpadom.
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Projekt je u ožujku prijavljen na natječaj za sufinanciranje putem fondova EU.

6.6

Odlagalište Sodol

Na žalost u predmetnom razdoblju još uvijek nisu započeli radovi na sanaciji odlagališta „Sodol“, iz
razloga što iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje FZOEU) za to nije pristiglo
odobrenje, a koje smo sukladno ugovoru o sufinanciranju potpisanim s FZOEU dužni prije početka
radova ishoditi. Iz gradske uprave su FZOEU dostavljani pozivi za sastankom na tu temu, međutim
odgovora nije bilo.
Usporedno s pokušajima da se nastave radovi na sanaciji radi se i na „novelaciji“ projektne
dokumentacije. Tako je u veljači na zahtjev Ministarstva zaštite okoliša dopunjen Elaborat zaštite
okoliša a u travnju je ishođeno Rješenje prema kojem za namjeravanu sanaciju odlagališta otpada
„Sodol“ nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

6.7

Recikliraj za bolje sutra

Tijekom prve polovice 2020. godine i dalje je provođen EU projekt „Recikliraj za bolje sutra“.
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Riječ je o zajedničkom projektu Grada Ogulina i Općine Plaški sufinanciranom iz Kohezijskog fonda
Europske unije. Projekt se provodio na području grada Ogulina i općine Plaški, u razdoblju od
22.08.2018. do 23.07.2020. godine.
Provedbom niza izobrazno – informativnih aktivnosti građane grada Ogulina i općine Plaški upoznalo
se sa važnosti održivog gospodarenja komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na četiri specifična
cilja projekta: 1) sprječavanje nastanka otpada, 2) pravilno odvajanje komunalnog otpada u
kućanstvima, 3) kućno kompostiranje te 4) ponovna uporaba predmeta, a sve kako bi se u konačnici
smanjile količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.
Provedene su sljedeće aktivnosti: izrada internet stranice i otvaranje profila na društvenim mrežama,
tisak promotivnog materijala (letci, brošure, plakati, naljepnice za kontejnere, slikovnice i bojanke za
djecu), radionice za djecu, 4 javne tribine, 56 mini tribina za građane, natjecanje za osnovne škole,
obilježavanje Dana zaštite prirode i Dana borbe protiv plastičnih vrećica, baneri projekta, radijske
emisije i radijski spotovi.
Ukupna vrijednost svih provedenih aktivnosti iznosi 427.006,25 kuna, od čega je najveći dio u iznosu
od 354.030,31 kunu sufinancirala Europska unija. Grad Ogulin je sufinancirao iznos od 51.083,16 kuna,
a Općina Plaški iznos od 21.892,78 kuna.

6.8

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Spremnici su financirani sredstvima Europske unije u 85%-tnom iznosu, dok ostatak financiraju gradovi
i općine koje su se prijavile na projekt. Ukupna vrijednost projekta iznosi 315 milijuna kuna.

6.9

Zgrada Pučkog otvorenog učilišta

Nakon što je u srpnju 2019. godine obavljen tehnički pregled dijela građevine, u listopadu 2019. godine
je izdana Uporabna dozvola za sve prostorije, osim višenamjenske dvorane. U predmetnom razdoblju
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Što se tiče nabavki spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, koju provodi FZOEU, u razdoblju na
koje se odnosi ovo izvješće, u veljači je isporučeno 25 kompleta spremnika zapremine 1.100 litara
(papir, plastika, staklo i bio otpad) dok spremnici za kućanstva još uvijek nisu nabavljeni. Postupak
nabave za manje spremnike od 80 i 120 litara namijenjene kućanstvima bezuspješno je ponavljan više
puta, u međuvremenu se i direktor Fonda promijenio, tako da spremnici još uvijek nisu nabavljeni, iako
se Grad Ogulin na projekt prijavio još sredinom 2018. godine.

26

ovi prostori su opremljeni i pripremljeni za provođenje novih obrazovnih i kulturnih programa Učilišta.
Do potpunog okončanja radova preostale su faze koji se odnose na glavnu dvoranu.
Međutim, nakon višemjesečnog odugovlačenja oko potpisivanja ugovora za nastavak radova, tvrtka
Suhomont d.o.o. iz Vinkovaca, koja je izvođač radova, zatražila je raskid Okvirnog sporazuma uz
obrazloženje da su se tržišne cijene materijala i rada značajno povećale, te im izvedba radova više nije
isplativa.
Dogovoren je raskid Okvirnog sporazuma, uz uvjet da se puste u pogon i otklone svi nedostatci na
strojarskim instalacijama, ventilaciji grijanja i hlađenja objekta, instalaciji hidrantske mreže,
protupožarnoj instalaciji, vatrodojavi i elektroinstalacijama. Sve instalacije moraju se dovesti u stanje
pune funkcionalnosti. Uvjet je i da se prije demontaže unutrašnje skele dovrše radovi bojanja i ličenja
čelične konstrukcije stropa i zidova višenamjenske dvorane.
Za građevinske, instalaterske i obrtničke radove, koje još treba izvesti tvrtka Suhomont i/ili eventualni
novi izvođač, potrebno je, prema procjeni, još oko 1,5 milijuna kuna.
Procijenjeni troškovi scenske tehnike i mehanizacije, prema važećem projektu, iznose oko 4,2 milijuna
kuna. Međutim, kroz izmjene projekta, promjenom projektnog zadatka, a i zbog razvitka tehnologije,
moguća je racionalizacija ovih troškova.
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Nastavno na gore navedeno, ukupno ulaganje u projekt rekonstrukcije objekta Pučkog otvorenog učilišta
Ogulin, s krajem prve polovice 2020. godine, iznosilo je 22 milijuna kuna. Do potpunog dovršetka treba
još oko 5,7 milijuna kuna, što znači da procijenjena konačna vrijednost rekonstrukcije iznosi 27,7
milijuna kuna.

6.10 Zgrada DVD-a Turkovići
U travnju je s tvrtkom Montel d.o.o. potpisan ugovor za rekonstrukciju vatrogasnog i društvenog doma
u naselju Turkovići Ogulinski. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2,3 milijuna kuna s PDV-om, od
čega je 85% sredstava financirano iz EU fondova.
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U tvrtki Montel je zaposleno 13 radnika s ogulinskog područja. Svi imaju ugovor za radni odnos na
neodređeno vrijeme i već rade na gradilištu novog dječjeg vrtića. Tvrtka Montel uz to surađuje sa
kooperantima sa ogulinskog područja, primjerice tvrtkom GTM Gavan d.o.o. od koje nabavlja beton i
nasipni materijala. Ovo je bitno napomenuti kako bi se naglasila važnost provedbe projekata u smislu
borbe protiv ekonomske krize uzrokovane koronavirusom.
Projekt rekonstrukcije doma u Turkovićima donosi sa sobom i otvaranje 3 nova radna mjesta. Okončanje
radova očekuje se u drugoj polovici 2020. godine.

6.11 Novi studio Radio Ogulina

6.12 Ulica Hačko - Bolnička
U lipnju je potpisan ugovor o izvođenju radova na zadnjoj fazi rekonstrukcije produžetka ulice Petra
Preradovića, između ulice Bernardina Frankopana i Bolničke ulice u Ogulinu – V faza radova, u dužini
od 80 metara. Vrijednost ove zadnje faze iznosi nešto manje od milijun kuna s PDV-om (962.467,50
kuna). Na natječaju je sudjelovalo sedam (7) ponuđača. Ceste Karlovac d.d. su dostavile najpovoljniju
ispravnu ponudu, pa je s njima potpisan ugovor za izvedbu radova. Početak radova bio je u lipnju 2020.
godine, a dovršetak radova prema planu bi trebao biti u rujnu iste godine.

6.13 Ulica Augusta Šenoe
U lipnju je potpisan ugovor za izvedbu radova na rekonstrukciji dijela ulice Augusta Šenoe i dijela ulice
Ivana Gorana Kovačića. Radove će izvoditi tvrtka Lidar d.o.o. koja je dala najpovoljniju ponudu.
Ugovorena vrijednost radova iznosi 2,7 milijuna kuna s PDV-om. Grad Ogulin je od Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije, putem njihovog Programa podrške brdsko-planinskim
područjima, za ovaj projekt osigurao sufinanciranje u iznosu od 300 tisuća kuna.
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U travnju je Radio Ogulin obilježio 55. rođendan. Službeno emitiranje Radio Ogulin počeo je davne
1965. godine, 4. travnja. Tim povodom je u lipnju u uporabu pušten novouređeni studio. Radovi su
trajali od veljače. Iako je bilo predviđeno da se to učini na rođendan radija, sve je poremetio koronavirus,
zbog čega je otvaranje novog studija odgođeno.
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Svrha ove rekonstrukcije je da se rastereti promet u središtu grada i zaštićenoj povijesnoj jezgri, te
omogući lakši pristup teretnim vozilima u poduzetničku zonu Žegar. Rekonstrukcijom će se proširiti
prometnica, izgraditi nogostup i postaviti LED rasvjeta. Izgradnjom nogostupa i postavom javne rasvjete
povećati će se sigurnost pješaka. Ukupno trajanje prve faze rekonstrukcije je 8 mjeseci, a radovi će
započeti u srpnju 2020. godine. U ovoj fazi će se proširiti dio prometnice od „rampe“ (željezničkog
putnog prijelaza) do „tunela“ (željezničkog podvožnjaka) u duljini od 300 metara.

6.14 Most preko Dobre
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U promatranom razdoblju pripremana je projektna dokumentacije za sanaciju ovog mosta. Procijenjena
vrijednost radova se neće znati dok dokumentacija ne bude gotova.

6.15 Program POS u Poredicama
Grad Ogulin je pokrenuo projekt izgradnje druge stambene zgrade na svom području po programu
društveno poticane stanogradnje (Program POS). Cilj je rješavanje stambenog pitanja građana Grada
Ogulin, kao i drugih zainteresiranih građana Republike hrvatske koji žele živjeti u Ogulinu.
Rekonstrukcijom postojećeg objekta u krugu bivše vojarne Sveti Petar predviđa se oko 40 stanova
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6.16 Planinarski dom na Kleku
Upravni odbor LAG-a „Frankopan“ je u svibnju donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na Natječaj
za provedbu tipa operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete
života stanovnika LAG-a“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Frankopan“ za razdoblje
2014.-2020.
Među prihvaćenim projektima je i onaj Grada Ogulina, a radi se o projektu obnove Planinarskog doma
na Kleku vrijednom 333 tisuće kuna.
LAG Frankopan za odabrane projekte podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju Zahtjeve za potporu, koja izdaje Odluke o dodjeli sredstava, nakon čega prijavitelji, a radi se
redom o jedinicama lokalne uprave s područja LAG-a, mogu krenuti u realizaciju projekata.

6.17 Šetnica Vučići - Klek
U prosincu 2019. godine vodstvo Hrvatskog planinarskog društva Klek je s Agencijom za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisalo Ugovor za „Uređenje planinarske šetnice Vučići –
Klek“. Grad Ogulin je dao svu moguću logističku potporu pri izradi projektne dokumentacije i prijavi
projekta. Projekt je vodio i vodit će ga i u budućnosti zaposlenik grada Zdenko Trninić koji je ujedno i
predsjednik HPD Klek.
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različitih površina (garsonijere, 1-sobni, 2-sobni i 3-sobni stanovi) koji će biti smješteni u prizemlju i
potkrovlju zgrade. Zbog toga je provedena anketa građana kako bi se utvrdio interes za spomenutim
stanovima. Interes je iskazalo 41 građana. Lokacija planiranih stanova je uz parcelu na kojoj se gradi
novi dječji vrtić.
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Nakon provedenog postupka javne nabave vrijednost projekta iznosi 576.288,00 kuna. Iznos potpore za
dodjelu, nakon primjene financijske korekcije u postupku nabave, iznosi 543.489,52 kune, od čega 85%
je financirano iz proračuna Europske unije, a 15 % iz proračuna Republike Hrvatske. Hrvatsko
planinarsko društvo Klek će snositi trošak od 32.798,48 kune koji je neprihvatljiv za sufinanciranje. U
drugoj polovici 2020. godine potpis ugovora sa izvođačem i početak radova.
Uređenjem ove planinarske šetnice kolijevka Hrvatskog planinarstva i alpinizma će na planinarskoj stazi
Vučići – Klek pružiti planinarima i posjetiteljima Kleka bogatiji sadržaj. Partner u ovom projektu
ogulinskom planinarskom društvu je Grad Ogulin, koji je pružio tehničku podršku, ugovorio i financirao
idejno rješenje koje je izradila tvrtka Kreativni krajobrazi iz Zagreba i administrativnu prijavu koju je
provela DOTA, obrt za poslovno savjetovanje. I tijekom provedbe projekta Grad Ogulin će pružati
tehničku podršku za provedbu javne nabave, izradu izvještaja i ostale radnje potrebne tijekom provedbe
projekta.
Obnova i uređenje planinarske šetnice Vučići – Klek pridonijet će očuvanju prirodnih, ekoloških i
kulturnih sustava, edukaciji o održivom gospodarenju i zaštiti šuma, rekreaciji i odmoru planinara i
rekreativaca, te samim tim obogatiti turističku ponudu Grada Ogulina.

6.18 Šetnica duž obale jezera Sabljaci
U predmetnom razdoblju stanje što se ovog projekta tiče je da je izrađen glavni projekt i zatražena
građevinska dozvola. Imovinsko pravni odnosi su sa svim privatnim vlasnicima riješeni kroz
predugovore. Nedostajala je još suglasnosti od HEP Proizvodnje, HE Gojak, koju će biti zatražena kada
parcelacijski elaborat, koji je trenutno u izradi, bude provediv.
Šetnica je duljine 1740 metara, s pratećim sadržajima, a to su: biciklistička staza, pješački most,
parkiralište, nogostup uz Županijsku cestu ŽC 32l8, te sportsko-rekreacijski sadržaji. Projekt uključuje
i hortikulturno uređenje zelenih površina, te servisnog puta uz jezero, s adekvatnim spojem na prometnu
mrežu područja grada Ogulina. Turistička atrakcija će biti mostić koji će premošćivati zaljev iza bivšeg
restorana.
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Procijenjena vrijednost projekta iznosi 8,5 milijuna kuna, a namjera je financirati ga novcem iz
europskih fondova.
Svrha šetnice je pružiti turistima i građanima dodatni sadržaj, učiniti jezero Sabljake atraktivnijim i
sadržajnijim i time dati dodatnog zamaha lokalnom turizmu.

6.19 Đulin vrt
U srpnju 2019. godine, u sklopu provedbe projekta Susret s rijekom, započeli su radovi na uređenju
bivšeg Parka izviđača, koji je preimenovan u Đulin vrt. S radovima je nastavljeno i u prvoj polovici
2020. godine. Izvođač građevinskih radova je tvrtka Kirasić d.o.o. iz Ogulina. Projektom je obuhvaćena
zamjena postojeće ograde, uređenje šetnice, postavljanje dviju sjenica i labirinta, izgradnja amfiteatra te
opremanje parka multimedijalnim interpretativno-edukativnim sadržajima. Opremanje će biti
ugovoreno kroz zaseban postupak javne nabave.
Nositelj projekta Susret s rijekom je Karlovačka županija, a partneri zaduženi za provedbu su gradovi
Karlovac, Ozalj, Ogulin, turističke zajednice gradova Ogulina i Ozlja te Javna ustanova Razvojna
agencija.
Cilj projekta „Susret s rijekom“ je doprinijeti održivom korištenju prirodnih resursa i očuvanju biološke
ravnoteže područja NATURA 2000 uz rijeke Karlovačke županije, povećanje turističke privlačnosti
ovih područja, te edukacija i podizanje svijesti o važnosti njihova očuvanja.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 9,2 milijuna kuna, od čega je 7,8 milijuna kuna sufinancirano putem
EU fondova.

Projekti „Pametnih gradova“ podrazumijevaju projekt „Informatizacija gradske uprave Grada Ogulina“
vrijedan 494 tisuće kuna i projekt „Grad Ogulin – Pametan Grad“ vrijedan 392 tisuće kuna. Ukupna
vrijednost projekata iznosi 886 tisuća kuna, od čega će se 400 tisuća kuna sufinancirati iz EU fondova.
Projekt „Informatizacija gradske uprave Grada Ogulina“ odnosi se na unapređenje gradskih baza
podataka, gradskog geografsko informacijskog sustava koji sadrži podatke o komunalnoj infrastrukturi,
gradskoj imovini i izgrađenosti prostora. Projekt se odnosi i na uvođenje sustava daljinskog prikupljanja
podataka, izradu digitalnog ortofoto snimka i digitalnog modela terena. U okviru projekta omogućit će
se stanovnicima Ogulina pristup raznim podacima i to putem interneta, digitalnih infostupova i
aplikacija za mobitele.
Projekt je u završnoj fazi, sve pojedinačne komponente su realizirane. Preostaje ažuriranje adresnog
registra prema zadnjim izmjenama verificiranima od DGU-a, povezivanje financijske aplikacije na GIS
sustav Grada Ogulina, te priprema zadnje verzije prostornih podataka za objavu na javnom GIS portalu.
U okviru projekta „Grad Ogulin – Pametan Grad“ na ključnim lokacijama grada postavit će se
interaktivni panoi na kojima će građani i turisti moći dobiti razne informacije o gradu. Uvođenjem
sustava video nadzora uspostavit će se nadzor gradskog prometa, infrastrukture i imovine, pa će se
samim time znatno poboljšati razina sigurnost građana i javne imovine. Postavit će se sustav kontrole
kvalitete zraka i mjerenja razine buke, a podaci će biti prikazani na interaktivnim panoima.
Što se ovog projekta tiče, odrađene su pripremne radnje, pripremljeni troškovnici, javna nabava je
planirana za drugu polovicu godine.

6.21 Učinkovita javna rasvje ta
U travnju je s tvrtkom ELOS d.o.o. iz Solina potpisan ugovor za zamjenu javne rasvjete energetski
učinkovitom. Projekt se provodi na način da će se umjesto postojećih postavljaju energetski učinkovitije
LED žarulje, a odnosi se na cijelo područje grada.
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6.20 Projekti „Pametnih gradova“
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Vrijednost ugovora iznosi 11,2 milijuna kuna s PDV-om, a rok izvođenja radova je 74 mjeseca. Od toga
4 mjeseca je predviđeno za razdoblje rekonstrukcije, a 70 mjeseci za razdoblje zajamčenih ušteda.
Projekt se financira po ESCO modelu, što znači iz ušteda ostvarenih na električnoj energiji.

6.22 Retencija Ogulin
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Iako Grad Ogulin nije izravno odgovoran za provedbu projekta Retencija Ogulin, neizravno sudjeluje
na njegovoj provedbi, kroz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, putem tvrtke Vodovod i kanalizacija
d.o.o. koja sudjeluje na radovima izmještanja vodovoda, a i zbog utjecaja na živote građana bitan je
dionik provedbe projkta.
Unatoč pandemiji COVIDA-19 i svim nepredviđenim okolnostima, u svibnju su započeli radovi na I.
fazi izgradnje retencije Ogulin u okviru projekta „Zaštita od poplava grada Ogulina“. Radovi na I. fazi
vrijedni su 54,7 milijuna kuna s PDV-om, a predviđeni završetak planiran je za 25 mjeseci.
Izgradnja cjelokupnog zahvata retencije Ogulin s pripadajućim građevinama izvodi se kroz četiri faze,
a ukupna vrijednost projekta je 186,2 milijuna kuna i financira se u okviru Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za projekte jačanja sustava
upravljanja katastrofama na raspolaganju 215 milijuna eura bespovratnih sredstava.
Iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 158,1 milijuna kuna, odnosno 85% dok se 27,9
milijuna kuna osigurava iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.
Radovi na izgradnji retencije Ogulin predstavljaju prvu fazu sveobuhvatnog projekta obrane od poplava
grada Ogulina kojom će se smanjiti poplavni rizici grada Ogulina. Ublažit će se vodni valovi velikih
voda ovog područja, a kroz čišćenje Đulinog ponora povećat će se protočnost.
Zaštita grada Ogulina od velikih voda će se ostvariti izgradnjom retencije, nasute brane koja će imati
funkciju ublažavanja vrhunca vodnog vala, uz ispuštanje vode kroz temeljni ispust. Najveći dio godine
retencijski prostor bit će prazan, a punit će se vodom tek u slučaju dolaska velikih vodnih valova.
Do kraja predmetnog razdoblja su izvedeni radovi treće faze koji obuhvaćaju izgradnju zaštitnog zida
na ribnjaku na rijeci Vitunjčici, dok je za radove druge faze, izgradnja zaštitnih građevina željezničke
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pruge uz retencijski prostor, u tijeku izrada projektne dokumentacije, a za radove četvrte faze, izgradnja
brane retencije Ogulin s pripadajućim objektima, u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.
Suradnja Hrvatskih voda i grada Ogulina, što se ovog projekta tiče, je u početku bila odlična, da bi se
sredinom prošle godine naglo pokvarila.

6.23 Obilaznica Ogulina
U travnju, uz obrazloženje kako im je, zbog koronavirusa, punjenje proračuna neizvjesno, Hrvatske
ceste su poništile nabavu za izradu idejnog i glavnog projekta za Obilaznicu Ogulina.
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Kao što sam i u uvodu rekao, smatram da se radi o pogrešnom pristupu gospodarskoj krizi. Država treba
raditi suprotno, ubrzati provedbu javnih investicija kao što su Obilaznica Ogulina i Retencija Ogulin.
To su projekti koji se mogu financirati iz fondova Europske unije, pa ne opterećuju državni proračun.
Njihovom provedbom značajna financijska sredstva bi se slila u Republiku Hrvatsku, što bi imalo
blagotvoran učinak na cijelo gospodarstvo.
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7

Kulturne i sportske manifestacije

Zbog COVID-19 pandemije u predmetnom razdoblju su se kulturne i sportske manifestacije te treninzi
održavali su se smanjenom obimu ili po posebnom režimu. Brojna natjecanja i manifestacije su u
potpunosti otkazane, zbog čega je ovo poglavlje bitno kraće u odnosu na prethodna razdoblja
izvještavanja.

7.1

Završetak adventskih događanja

U siječnju su, konkretno u utorak, 7. siječnja, s pravoslavnim Božićem, kad je održana Sveta liturgija
Rođenje Hristovo u crkvi Svetog Georgija u središtu Ogulina, okončana je i manifestacija Bajkoviti
advent u Ogulinu.
I ove godine se održalo kupanje u jezeru Sabljaci na prvi dan Nove godine. Ovog puta među 14 kupača
bile su i dvije žene. U nedjelju, 5. siječnja, organiziran je tradicionalni Doček Planinarske Nove godine
na Kleku.
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Sveta misa povodom Sveta tri kralja održana je 6. siječnja u Župnoj crkvi svetog Križa Ogulin, a nakon
nje je uslijedio Božićni koncert Hrvatskog pjevačkog društva Klek. Tom prigodom predsjednik
Hrvatskog planinarskog društva Klek Franjo Petrušić i ja zaželjevši smo prisutnim petstotinjak planinara
sretnu novu godinu.

Ove godine naglasak manifestacije stavljen je na lokalne i tradicijske proizvode, ali i ekologiju pa su svi
ukrasi izrađeni od prirodnih materijala – drveta i slame. Na blagdan Sv. Lucije Ogulin je dobio i najljepše
jaslice ikada koje su izradili polaznici radionice izrade skulptura od slame, pod vodstvom Marije Trdić
Ćuk. Jaslice i Bajkoviti advent u Ogulinu danima su plijenile pažnju nacionalnih medija. Bilo je izložbi,
radionica, koncerata, a pun pogodak bio je i, više no popularan, Pub kviz.
Još jednom zahvaljujem poglavito marljivim zaposlenicima Turističke zajednice Grada Ogulina i
Pučkog otvorenog učilišta Ogulin na njihovom trudu, ali isto tako i zaposlenicima gradskih ustanova i
tvrtki, kao i samog Grada, te volonterima koji su pomogli realizaciju ovog događaja.

35

8

Posjeti i protokolarne aktivnosti

Zbog COVID-19 pandemije u predmetnom razdoblju su se posjeti i protokolarne aktivnosti održavali u
smanjenom obimu. O pojedinim protokolarnim aktivnostima detaljnije je navedeno niže, a popis svih
posjeta i protokolarnih događanja naveden je na kraju poglavlja.

8.1

Dan državnosti

Povodom Dana državnosti Grad Ogulin je, kod spomenika na Trgu hrvatskih rodoljuba, upriličio
prigodan kraći program proslave. Ulicom Bernardina Frankopana, od zgrade JVP Ogulin do Trga
hrvatskih rodoljuba, prodefilirali su članovi Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin u pratnji Frankopanske
grade i Ogulinskih mažoretkinja. Potom su na spomenik poginulim braniteljima, na Trgu hrvatskih
rodoljuba, izaslanstva Grada Ogulina, Županijske skupštine Karlovačke županije, policije i udruga
proisteklih iz Domovinskog rata, položili vijence i zapalili svijeće.
Polaganju vijenaca pridružili su se i predstavnici Područne vatrogasne zajednice Grada Ogulina, koji
ove godine, uslijed epidemije koronavirusa, nisu bili u mogućnosti obilježiti blagdan svog zaštitnika Sv.
Florijana. Stoga su na ovaj način odati počast svim poginulim braniteljima.
Svečani čin uveličale su, prigodnim recitacijama, maturantice ogulinske Obrtničke i tehničke škole.

8.2

Obilježavanje blagdana Tijelova

U lipnju, na blagdan Tijelova, u župnoj crkvi Sv. Križa u Ogulinu služena je sveta misu, nakon koje je
održana procesija središtem grada. U procesiji su bili brojni građani, predstavnici tvrtki i institucija,
mladi, članovi dobrotvornih podupirajućih društava i ostalih udruga.
Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove slavljena je i u župnoj crkvi Blaženog Alojzija Stepinca, a
nakon nje je održana procesija u kojoj su sudjelovali župljani ove župe.
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Program obilježavanja Dana državnosti okončan je molitvom i blagoslovom kapelana Josipa
Tomljanovića.
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8.3

Prijem gradonačelnika Petrinje

U lipnju je grad Ogulin posjetio gradonačelnik Grada Petrinje Darinko Dumbović. Sastanku su
prisustvovali i predstavnici komunalnih poduzeća oba grada, a razgovaralo se o problemima
gospodarenja otpadom, načinu prikupljanja razvrstanog otpada te o projektima u provedbi i onima koji
se tek planiraju realizirati.
Pored promicanja prijateljskih odnosa naših gradova, sastanak je bio značajan zbog razmjena iskustava
vezanih uz probleme s kojima se susreću jedinice lokalne samouprave, osobito na području komunalne
djelatnosti. Sastanak je završio u obostranoj želji za daljnjom suradnjom u ostvarivanju ciljeva i ideja
na budućim projektima.

8.4

Puštanje u rad vodovoda Kukača – Kamenica

U sklopu obilježavanja dana Općine Tounj u lipnju je upriličeno puštanje u rad vodovoda Kukača –
Kamenica, čija izgradnja je u potpunosti financirana sredstvima EU. Vrijednost izvedenih radova
iznosila je 5,6 milijuna kuna.
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Građevinska dozvola za izgradnju istog vodovoda izdana je još 2015. godine, te je produžena 2017.
godine. Ugovor za izvedbu radova je potpisan u prvoj polovici 2018. godine, a radovi su započeli u
prosincu 2018. godine, nakon prihvaćanja Projekta od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju, te su okončani u mjesecu rujnu 2019. godine.

Radove na izgradnji vodovoda izvodila je tvrtka Aquaterm d.o.o. i Vodoprivreda d.o.o. Karlovac, a
nadzor nad izvođenjem radova vršila je tvrtka KA projekt d.o.o. Karlovac.
Izdavanjem uporabne dozvole u mjesecu travnju 2020. godine započelo je izvođenje priključaka na
vodoopskrbni sustava mještana Kukače i Kamenice, što su obavljali zaposlenici ogulinske tvrtke
Vodovod i kanalizacija. U predmetnom razdoblju priključeno je 65 korisnika.
Svečanom činu puštanja u rad vodovoda nazočili su zamjenica župana Karlovačke županije Vesna
Hajsan Dolinar, načelnik općine Plaški Pero Damjanović, načelnik općine Tounj Ivica Sopek i direktor
ogulinskog Vodovoda i kanalizacije Bojan Prebežić i ja kao gradonačelnik Ogulina.
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8.5

Ivanjski krijes u Desmericama

Kod crkve Sv. Ivana u Desmericama 24. lipnja je održano već tradicionalno paljenje Ivanjskog krijesa.
Okupio se velik broj posjetitelja, među kojima smo bili moja zamjenica Ivana Salopek Šumonja i ja.
Domaćin je bio predsjednik Mjesnog odbora Desmerice Zlatko Francetić. Služena je sveta misa, nakon
čega se pristupilo paljenju krijesa.

Obilježavanje blagdana Petra i Pavla

U lipnju je u naselju Sv. Petar, već tradicionalno, obilježen blagdan Sv. Petra i Pavla. Na večernjoj svetoj
misi se okupilo mnoštvo vjernika i građana, ne samo iz ovog naselja, već i iz ostalih dijelova grada.
Među njima smo bili moja zamjenica Ivana Salopek Šumonja i ja. Nakon svete mise održano je
zajedničko druženje. Proslava Petrove obilježena je u skladu sa svim preporučenim mjerama vezanim
uz koronavirus.
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8.7

Popis protokolarnih aktivnosti
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Glavne protokolarne aktivnosti od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, popisane kronološki.
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30.05.2020.

Proslava Dana državnosti Republike Hrvatske

09.06.2020.

Prijem predstavnika Hrvatskog stolnoteniskog saveza
i Stolnoteniskog kluba „Klek“ Ogulin

11.06.2020.

Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove

16.06.2020.

Prijem gradonačelnika Grada Petrinje sa suradnicima

19.06.2020.

Prijem učenika generacije ogulinskih maturanata

24.06.2020.

Puštanje u rad vodovoda Kukača – Kamenica

24.06.2020.

Ivanjski krijes u Desmericama

30.06.2020.

Obilježavanje blagdana Sv. Petra i Pavla

9
9.1

Ostale aktivnosti
Koordinacije s tvrtkama i ustanovama

U prvoj polovici 2020. godine održane su, zbog krize izazvane koronavirusom, samo dvije koordinacije
s direktorima i ravnateljima gradskih tvrtki i ustanova, i to u ožujku i lipnju. Međutim u istom razdoblju
su učestalo održavani sastanci Stožera za civilnu zaštitu grada Ogulina, na kome su sudjelovali direktori
tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., kao i predstavnik Radio
Ogulina d.o.o., tako da komunikacije i koordinacije u radu nije nedostajalo.
U ožujku je održana koordinaciju s direktorima i ravnateljima gradskih tvrtki i ustanova na kojoj sam ih
upoznao sa zaključcima Stožera za civilnu zaštitu i na kojoj je dogovoren novi režim rada gradskih tvrtki
i ustanova, u okvirima krize izazvane koronavirusom, a sukladno uputama nacionalnog Stožera civilne
zaštite.
Zaključeno je da će Ivanina kuća bajke i Zavičajni muzej biti privremeno zatvoreni za posjete. Tvrtke
Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. su zatvorile blagajne za
naplatu usluga, također privremeno, a sačinjen je i novi raspored rada djelatnika.
Upoznao sam nazočne s reorganizacijom gradske uprave i novom sistematizacijom, te planom
zapošljavanja, a direktori i ravnatelji su iznijeli aktualne situacije i planove za daljnji rad.
Spomenuta je potreba gradnje nogostupa na Novoj cesti i uređenje raskrižja kod Plodina, te
zapošljavanje dimnjačara, s obzirom da u gradu taj posao obavlja samo jedan zaposlenik SKG-a, a samo
od početka ove godine Javna vatrogasna postrojba bilježi čak 16 požara dimnjaka.

Direktorica Radio Ogulina izvijestila je o radovima na uređenju i opremanju studija.
U lipnju je ponovno održana koordinacija s direktorima i ravnateljima gradskih tvrtki i ustanova. Oni
zbog preporučenih mjera nacionalnog Stožera Civilne zaštite nisu nazočili sjednici Gradskog vijeća, pa
sam ih na početku upoznao s projektima koji su počeli i koje uskoro planiraju realizirati.
Na koordinaciji je bilo riječi o natječaju za ravnatelja Ivanine kuće bajke, jer ravnateljica Ankica
Puškarić uskoro odlazi u mirovinu. Na koordinaciji su ravnatelji ustanova istaknuli kako su izgubili oko
60 posto prihoda zbog koronavirusa.
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Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta izvijestila je o nastavku rekonstrukcija zgrade i pripremama niz
obrazovnih programa.
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U Stambeno komunalnom gospodarstvu, Vodovodu i kanalizaciji, Radio Ogulinu i Javnoj vatrogasnoj
postrojbi radilo se unatoč koroni, a u Dječjem vrtiću Bistrac završene su prijave za upis.
Turistička zajednica također je osjetila posljedice manjeg broja gostiju, značajno je pao prihod od
boravišne pristojbe, dok se u Gradskoj knjižnici i čitaonici pripremaju daljnje aktivnosti.

9.2

Koordinacije s pročelnicima i voditeljima odsjeka
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Tijekom prve polovice 2020. godine redovito, osim u iznimnim situacijama nastalim zbog koronavirusa,
održavane su i koordinacije s pročelnicama i voditeljima odsjeka, a u ožujku je održan sastanak sa svim
službenicima gradske uprave kako bi ih se upoznalo s novonastalim stanjem uzrokovanim
koronavirusom.

9.3

Sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

U prvoj polovici 2020. godine održane su četiri sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina i to 27. veljače,
30. ožujka, 23. travnja i 1. siječnja, od kojih su one u ožujku i travnju, po prvi puta u povijesti grada,
održane videokonferencijom. Od lipnja su sjednice ponovno održavane u dvorani Gradske knjižnice i
čitaonice, ali bez prisustvovanja direktora tvrtki i ravnatelja ustanova, kao i svih ostalih sudionika koji
nisu nužni za održavanje sjednice. Svi nazočni su nosili maske i sjedili na udaljenosti minimalno 2 metra
jedni od drugih.
Sjednica su održane video konferencijom temeljem članka 71. i 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Ogulina, a sukladno uputi Ministarstva uprave od 13. ožujka 2020. godine, da se u okolnostima oko
širenja zaraze koronavirusa COVID-19, sjednice predstavničkih tijela održavaju na daljinu, i to samo
zbog donošenja hitnih i neodgodivih odluka.
Uobičajeno kao na početku svake godine, na sjednicama su ravnatelji gradskih tvrtki i ustanova, te
načelnik policijske postaje Ogulin, podnijeli svoja izvješća. Pojedine odluke su usklađivane sa
zakonskim propisima. Donijeta je Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
u upravim tijelima Grada Ogulina.
Za istaknuti je kako na sjednici održanoj u veljači nisu prihvaćene predložene izmjene Pravilnika o
upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić Bistrac Ogulin, koje je obrazložila ravnateljica vrtića
Ivanka Turković. Na pravilnik je bilo primjedbi i od vladajućih i od oporbenih vijećnika. Pravilnik je
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odbijen s 5 suzdržanih i 10 protivnih glasova. Pravilnik je, nakon korekcija, prihvaćen na sjednici
održanoj u travnju.
Jedna od važnijih stvari za spomenuti je svakako i smanjenje proračuna Grada Ogulina koje je izvršeno
putem rebalansa, a zbog manjeg punjenja proračuna koje se predviđa zbog gospodarske grize izazvane
koronavirusom.

9.4

Gostovanja na Radio Oguli nu

Gostovanja su održavana 1. ožujka, 15. ožujka, 05. travnja (uz mene je sudjelovala i zamjenica Ivana
Salopek Šumonja u svojstvu načelnice Stožera civilne zaštite grada Ogulina), 12. travnja (sudjelovala je
i dr. Helena Hlavač, zamjenica ravnatelja bolnice), 19. travnja (sudjelovao je Dalibor Turkalj,
potpredsjednik Udruge obrtnika Ogulin), 26. travnja (ponovno je uz mene sudjelovala i zamjenica Ivana
Salopek Šumonja u svojstvu načelnice Stožera civilne zaštite grada Ogulina) i 07. lipnja 2020. godine.
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U prvoj polovici 2020. godine sam sedam puta gostovao na Radio Ogulinu u emisiji „Oči u oči“,
ponekad sam, a ponekad s još jednim sudionikom.
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U emisije su se mogli uključiti slušatelji, a tema emisija je poglavito bila kriza izazvana pandemijom
virusa COVID-19 te odluke i mjere nacionalnog, županijskog i gradskog Stožera civilne zaštite vezane
uz krizu izazvanu koronavirusom.
U emisiji u kojoj je sudjelovao Dalibor Turkalj, potpredsjenik Udruženja obrtnika, više riječi je bilo o
gospodarskoj krizi uzrokovanoj koronavirusom i problemima s kojima se suočavaju ogulinski
poduzetnici, a posebno ugostitelji.
U emisijama u kojima je uz mene gostovala i moja zamjenica Ivana Salopek Šumonja, koja je ujedno
bila i načelnica Stožera civilne zaštite grada Ogulina, slušatelje je najviše zanimala problematika vezana
uz propusnice za kretanje koje je izdavao Stožer, ali isto tako i mjere zaštite, kao i režimi rada trgovina
i ugostiteljskih objekata, te odluke vezane uz okupljanja građana.
Unatoč krizi, riječi je bilo i o projektima koje provodi Grad, čiju provedbu je koronavirus usporio, ali
nije zaustavio.

9.5

Onečišćenja zagorske Mrežnice

Među važnije aktivnosti koje treba spomenuti svakako spadaju i one vezane uz neodgovorne pojedince
mjesnog odbora Salopek selo, koji ispuštanjem rasola i sadržaja iz septičkih jama onečišćuju rijeku
Mrežnicu. Iako se radi o sustavu površinske odvodnje prometnice u nadležnosti Županijske uprave za
ceste, obzirom da aktivnosti ŽUC-a, isto kao i nadležnih državnih inspekcija, nisu urodile nikakvim
rezultatom, odnosno nikakvih konkretnih aktivnosti s njihove strane nije ni bilo, a onečišćenja ove rijeke
su ise dalje redovito nastavljana, bio sam prisiljen aktivnije se uključiti u rješavanje problema.
Osim što se radi o onečišćenju rijeke, ugibanju riba i ostalih životinja koje žive u njoj i uz nju, psi mi
mačke „razvlače“ uginule životinje, te je sve to potencijalno leglo bolesti i zaraze. Trpjeli su i građani
koji žive nizvodno od mjesta onečišćivanja, zbog nesnosnog smrada kiselog zelja i fekalija.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
lipanj2018.2018.201godine

Zbog svega je naručeno video snimanje sustava odvodnje kako bi se identificirala mjesta gdje se
onečišćenja ulijevaju u sustav te kako bi se ove informacije proslijedile državnim inspekcijama na
daljnje postupanje.
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10 Završna riječ
Prioritet ove gradske vlasti i dalje će biti razvoj gospodarstva, Poduzetničke zone i otvaranje novih
radnih mjesta. Zbrinjavanje otpada također je veliki zadatak na čijem rješavanju radimo od početka
mandata i u tom vremenu je značajan napredak ostvaren.
Prvu polovicu 2020. godine svakako je obilježila kriza izazvana koronavirusom. Srećom ona je u manjoj
mjeri, gotovo zanemarivo, utjecala na provedbu gradskih projekata obzirom da mjere donesene od strane
nacionalnog Stožera civilne zaštite nisu značajno utjecale na rad građevinskih tvrtki.
U predstojećem razdoblju ova gradska vlast će nastavit raditi kao i do sada i truditi se omogućiti
građanima Ogulina solidan standard života kako bi ih zadržali u Ogulinu, a nastojat ćemo Ogulin učiniti
toliko atraktivnim gradom da se i drugi građani Republike Hrvatske odluče doći živjeti u njemu.

gradonačelnik
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Dalibor Domitrović, ing.
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Prilozi
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a. Popis odluka, zaključaka i rješenja
U nastavku su pobrojane odluke, zaključci i rješenja doneseni u razdoblju izvješća.
1. Suglasnost za objavu Javnog poziva za podnošenje ponuda
za zakup poslovnog prostora Pučkog otvorenog učilišta Ogulin - PP 02,
2. Izvješće o troškovima zimske službe na nerazvrstanim cestama
na području Grada Ogulina za razdoblje od 15.11.2019. do 31.12.2019. godine,
3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2020.
godinu namijenjenih financiranju programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi,
udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin,
4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2020.
godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja kulture i tehničke kulture,
5. Zapisnik- I izvješće o rezultatima popisa nefinancijske imovine
- stanje na dan 31.12.2019. godine,
6. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih programa i/ili
projekata i manifestacija udruga pristiglih na Javni poziv za predlaganje programa javnih
potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu,
7. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata i
manifestacija udruga pristiglih na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u
kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu,
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8. Odluka o osnivanju Povjerenstva za prigovore pristiglih po Javnom pozivu za predlaganje
programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu,
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9. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih programa i/ili
projekata i manifestacija udruga pristiglih na Javni poziv za predlaganje programa javnih
potreba iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga
od interesa za Grad Ogulin za 2020. godinu,
10. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata i
manifestacija udruga pristiglih na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba iz
područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga od
interesa za Grad Ogulin za 2020. godinu,
11. Odluka o osnivanju Povjerenstva za prigovore pristiglih po Javnom pozivu za predlaganje
programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog
rata i ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin za 2020. godinu,
12. Suglasnost za objavu Javnog poziva za podnošenje ponuda
za zakup poslovnog prostora Pučkog otvorenog učilišta Ogulin - PP 02,
13. Odluka o utvrđivanju Konačne Liste prvenstva
za davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam,
14. Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću u Gradu Ogulinu,
15. Izvješće o praćenju stanja okoliša na odlagalištu
komunalnog otpada SODOL za 2019. godinu,

16. Odluka o ne obavljanju naplate parkiranja na
javnim parkiralištima na području Grada Ogulina,
17. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za 2019. godinu,
18. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2020.
godinu namijenjenih financiranju programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi,
udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin,
19. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2020.
godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja kulture i tehničke kulture,
20. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o neobavljanju naplate
parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Ogulina,
21. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora,
22. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora,
23. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
24. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti u Gradu Ogulinu,
25. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Gradu Ogulinu,
26. Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Gradu Ogulinu,
27. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite Grada Ogulina od 4.3.2020. godine i 19.3.2020. godine,

29. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ogulina,
30. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ogulina,
31. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1,
32. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1,
33. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1,
34. Odluka o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6,
35. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6,
36. Zaključak o odobravanju sufinanciranja katastarske izmjere
i osnivanja zemljišne knjige na području Grada Ogulina.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

28. Odluka o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
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