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GRAD OGULIN

IZVJEŠĆE

O RADU GRADONAČELNIKA

Od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Ogulin, kolovoz 2016.
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Poštovani,
Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, predstavničkom
tijelu Grada Ogulina podnosim Izvješće o radu za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30. lipnja
2016. godine, čime ispunjavam zakonsku i statutarnu obvezu da kao čelnik jedinice lokalne
samouprave dva puta godišnje dajem detaljan prikaz svog rada kao izvršne vlasti.
Navedeno Izvješće sastoji se iz 3 osnovna dijela:
1)
2)
3)

Izvješće o radu, odnosno presjek aktivnosti
Kronologija značajnih aktivnosti gradonačelnika vezanih uz poslove protokola
Pregled svih Odluka, Izvješća i Rješenja

Navedeno Izvješće predstavlja presjek aktivnosti gradonačelnika, upravnih odjela gradske
uprave te ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu grada.
Na početku treba reći da Grad Ogulin nastoji postići ravnomjeran razvoj za cjelokupnom
području, imajući pri tome na umu različitosti i posebnosti svakog Mjesnog odbora.
Naša su nastojanja i dalje usmjerena na podizanje standarda građana Grada Ogulina, pa se
u tom pravcu kreću svi poduzeti programi i mjere na razini rada izvršne vlasti.
Unatoč tome što je od nedavno na snazi niz, za Grad Ogulin izuzetnih nepovoljnih
zakonskih propisa, zadržali smo financijsku stabilnost, uredno izvršavali svoje obveze, nismo
se zaduživali, već smo racionalno raspolagali svojom imovinom.
1)

STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Stručna služba Gradskog vijeća i gradonačelnika obavlja stručne poslove za područje
organizacije rada Grada i njegovih tijela (Gradskog vijeća, gradonačelnika i radnih tijela),
unapređenje rada lokalne samouprave, savjetodavne i administrativne te druge stručne
poslove u svezi rada predstavničkog tijela i izvršne vlasti grada, poslove koji se odnose na
mjesnu samoupravu, poslove protokola i odnosa s javnošću, stručne i pomoćnotehničke
poslove u svezi s administrativnim poslovima i poslovima uredskog poslovanja te ostali
poslovi kojima se osigurava redovno funkcioniranje tijela Grada.
Gradsko vijeće Grada Ogulina u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
održalo je 2. sjednice Gradskog vijeća u ukupnom trajanju od 14 sati i 15 minuta. Na
dnevnom redu razmatrano je 49 točaka od čega je Gradsko vijeće donijelo 46 akata (Izmjene i
dopune Proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke, rješenje, zaključke).
Doneseni akti objavljeni su u Glasniku Karlovačke županije.
Na sjednicama Gradskog vijeća vijećnici su postavili 26 pitanja od kojih su na 20
pitanja tražili i dobili pismene odgovore, a na 6 usmene odgovore.
Sjednice su održali odbori i komisije Gradskog vijeća i to:

Odbor za izbor i imenovanje

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Odbor za financije i gradski proračun

Odbor za međunacionalne odnose

Odbor za gospodarski razvoj grada

Odbor za graditeljstvo i prostorni razvoj grada

Odbor za društvene djelatnosti

Odbor za promet i veze

Odbor za zdravstvo

Odbor za umirovljenike

Mandatna komisija
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3 sjednice
3 sjednice
2 sjednice
1 sjednica
2 sjednice
2 sjednice
2 sjednice
2 sjednice
1 sjednica
1 sjednica
1 sjednica

U razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine održane su slijedeće sjednice i sastanci
savjeta, vijeća i povjerenstava gradonačelnika:

Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata 11. 01. 2016.,

Sjednice kolegija 18.01., 25.01., 26. 01., 17.02., 24.02., 23.03., 14.04., 29.04.,
13.05., 30.06. 2016.

Radna skupina za izradu Strategije Grada Ogulina 19.01., 22.02. 2016.

Savjet za branitelje 28.01., 03.06.2016.

Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu poslovnog prostora 05.02.,
18.05.2016.

Vijeće za prevenciju 10. 03. 2016.

Odbor za obilježavanje 25. obljetnice Zbora narodne garde „Klek“ Ogulin
06. 04. 2016.

Povjerenstvo za provedbu programa poticajnih mjera u malom gospodarstvu

Povjerenstvo za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine 31. 05. 2016.

Povjerenstvo za pripremu Odluke o zaštiti izvorišta na području Grada
Ogulina – 11. 06. 2016.

Odbor za proslavu Dana Grada 27. 06. 2016.
Održani prijemi brojnih stranih i domaćih gostiju, organizacija protokolarnih
manifestacija, protokolarnih sastanaka, radionica i seminara, potpisivanje ugovora, polaganje
vijenaca.
2)

STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA
OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Značajne aktivnosti su određene po pitanju pristiglih predmeta vezanih za postupke
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, što se vidi u broju odrađenih predmeta za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, odnosno komunalnog doprinosa za iste.
Velike aktivnosti obavljene su u izradi III Izmjene i dopune PPUGa Ogulin, te Izmjena i
dopuna UPUa Sabljaci – UPU 8.
Nastavljene su aktivnosti u rješavanju imovinsko pravnih poslova za naglaskom na
registru imovine za koji svaki mjesec preuzimamo dio obrađenog područja.
Rješavaju se otkupi dijelova privatnih parcela za širenje cesta i dr. Obrađuju se zahtjevi
građana, zastupa se Grad u sudskim postupcima kao i pred tijelima državne uprave.
Radi se u novim predmetima u kojima je Grad postao vlasnikom nekretnina koje su
opterećene hipotekama, a nasljednici se odrekli prava na nasljedstvo.
Sudjelovali smo u pripremama u svrhu obnove zemljišnih knjiga u katastarskim općinama
koje su van snage, konkretno za obnovu zemljišnih knjiga u Popovom selu, Gornjim
Dubravama, a Donje Dubravama su završene.
Radovi na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada
Ogulina, te predlaganje rješenja za poboljšanje stanja i sigurnosti svih sudionika u prometu.
Izvršeni su radovi na sanaciji gradskih stanova u ulici Bernardina Frankopana 2, Krči 17,
Bukovnik 15.
Završeni su radnje oko zaštite okoliša i prirode „Otpad posloži i pametno odloži“.
Završen je postupak izrade imovinsko pravne analize potrebne za izradu registra
nekretnina u vlasništvu Grada Ogulina.
U tijeku su radovi na izgradnji mrtvačnice na mjesnom groblju Mjesnog odbora Donje
Dubrave.
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U tijeku je izrada idejnog postupka potrebnog za ishođenje lokacijske dozvole za nastavak
rekonstrukcije dijela Bukovničke ulice (od križanja sa ulicom Brod do raskrižja sa
Prapućanskom ulicom).
U tijeku je izdavanje lokacijske dozvole rekonstrukcije dijela Ulice Struga (od policije do
bivše zgrade SKGa) u Ogulinu i nastavlja se daljnje rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
U tijeku je izrada idejnog projekta potrebnog za ishođenje lokacijske dozvole
rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste oznake OG A – 04 (Sveti Petar) s nadvožnjakom i
raskrižjem na D 42.
U tijeku je nastavak sređivanja katastarskog stanja zemljišta i izrade tehničke
dokumentacije propusta Potok Ratković na prometnici Zagorje – Desmerice.
U tijeku je postupak izrade građevinsko –prometnog projekta rekonstrukcije raskrižja
ulica Svetog Roka – Bolnička – Lomošćanska (D 42 – LC 34 101) u mini kružno raskrižje.
Pokrenut je postupak izvlaštenja prema jednom vlasniku nekretnina u svrhu ishođenja na
rekonstrukciji I faze ulice Bošt planske oznake S – Z u Ogulinu (I etapa).
U tijeku je nastavak radnje postupka izvlaštenja prema jednom vlasniku nekretnina u
svrhu ishođenja radova na produžetku Ulica Petra Preradovića između Ulice B. Frankopana i
Bolničke ulice.
U tijeku je nastavak rješavanja imovinsko pravnih odnosa i postupka izvlaštenja prema
jednom vlasniku nekretnina u svrhu izvođenja radova za gradnju sabirne ulice na Sabljacima
– II etape.
U tijeku je nastavak aktivnosti oko izrade dokumentacije za ishodovanje Rješenja o
izvedenom stanju za objekte u vlasništvu Grada Ogulina (legalizacija objekta NK Mladost i
NK Dobra).
Stalna suradnja s predsjednicima Mjesnih odbora na rješavanju problematike u Mjesnim
odborima.
Stalna suradnja s direktorima tvrtki i ravnateljima ustanova na rješavanju zajedničke
problematike.
Aktivnosti oko pripreme dokumentacije radi kandidiranja projekata na razna Ministarstva
za sufinanciranje.
Izdavanje posebnih uvjeta građenja temeljem zahtjeva investitora.
Izdavanje Rješenja o utvrđivanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.
Nastavak aktivnosti oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa s Državnim uredom za
upravljanje državnom imovinom za projekt sportsko rekreacijskog centra Kranjčevka, za
pristupnu cestu do glavnog gradskog pročistača, za zemljište koje je prostornim planom
rezervirano za pretovarnu stanicu (gospodarenje otpadom), za zgradu bivšeg zapovjedništva
B. Frankopana 9. i dr.
U suradnji s Hrvatskim vodama i projektantima (IGH) „Retencije“ Ogulin održavaju se
redovite koordinacije u pravilu jednom mjesečno.
Nakon što je za navedeni projekt u prosincu 2015. godine izdana lokacijska dozvola, u tijeku
završni dio izrade glavnih projekata (knjige I do X), a izrađen je i parcelacijski elaborat.
Obavljene su pripreme za rekonstrukciju II faze sjeverne kule prolaza Starog grada
Ogulina.
U tijeku je prikupljanje ponuda za građevinske i obrtničke radove stubišta prema
uredima u zgradi Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.
U tijeku je izrada prijave na natječaj Ministarstva kulture za daljnje uređenje zgrade
Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.
Izabran je izvođač radova za dogradnju slijedeće faze Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin.
U tijeku je priprema dokumentacije za nadmetanje i izradu projektnog zadatka za izradu
koncepcijskog rješenja vodoopskrbe područja obuhvata vodovoda Ogulin sa izradom
matematičkog modela – sadašnje i buduće stanje razvoja i predstudija izvodljivosti,
procijenjene vrijednosti 1.500.000,00 kuna.
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3)

GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA, FINANCIJE, UPRAVA I SAMOUPRAVA

Kao što je poznato tijekom 2015. godine Grad Ogulin je potpisao nekoliko značajnih
ugovora s investitorima u Poduzetničkoj zoni i to s tvrtkama Altpro d.o.o., Monterra d.o.o.,
Ferus d.o.o., a 15. 01. 2016. potpisali smo Ugovor o osnivanju prava građenja s tvrtkom
„Otočki vrtovi“.
Obzirom da radovi na projektu energane tvrtke „Reneteh“ Ogulin d.o.o. teku bez većih
problema i da se završetak radova, odnosno puštanje u probni rad elektrane očekuje u 10.
mjesecu ove godine, veći zamah i pojačani tempo se očekuje na projektu Otočki vrtovi d.o.o.,
čiji je završetak radova predviđen do kraja 2017. godine.
Trvtka „Monterra“ d.o.o., iz Rijeke je također počela za izvođenjem zemljanih radova i
nasipavanjem parcele za svoj projekt izgradnje hale za pocinčane ograde. Radovi su započeti
18. 03. 2016. na površini od 0.7 ha. Prema riječima direktora gosp. Udoviča intenzivniji
radovi se očekuju u drugom dijelu godine zbog obveza koje ima na drugim projektima.
Dana 15. 04. 2016. potpisan je Ugovor o pravu građenja sa slovenskom tvrtkom
„Proelite“ d.o.o. iz Ljubljanje. Projekt su podijelili u 2 faze. Radovi na projektu faze I.
uključuju izgradnju parkirališta, deponije za trupce, objekata ureda, objekata strojarske
radione, skladišta za drveni pelet, proizvodnja hale te dobava oprema za proizvodnju drvenih
peleta. Početak same proizvodnje predviđen je u 2017. godini te odmah nastavljaju sa
početkom radova na fazi II, a to je izgradnja objekata i dobava opreme za pilanu, kotlovnicu,
sušaru te proizvodnju finalnih proizvoda i skladišta.
Treba naglasiti da tvrtka „Proelite“ d.o.o. već ima osigurane resurse za realizaciju faze I.
Sama investicija u proizvodni centar u Ogulinu iznosi od 5 milijuna Eura, a posao bi po
završetku obiju faza izgradnje našlo oko 70 radnika.
Nadalje, tvrtka „Ferus“ d.o.o. iz Pule sa kojom smo prošle godine potpisali Ugovor o
pravu građenja, a koja bi se bavila trgovinom sekundarnim sirovinama, napravila je idejni
projekt i u fazi je ishođenja lokacijske dozvole, tako da radove na tom projektu očekujemo u
drugoj polovici ove godine.
U svibnju smo proveli postupak javne nabave za daljnju izgradnju vodovodne mreže u
dužini od 450 metara i za nasipavanje (za dovođenje u vozno stanje) cesta D u zoni. Po
otvaranju ponuda za radove na izgradnji vodovodne mreže dobio je Branko Bertović, iz
Ogulina, a radove na nasipavanju ceste D, „Rudar“ iz Tounja. Radovi na nasipavanju ceste D
su obavljeni i završeni, a radovi na izgradnji vodovodne mreže će biti gotovi u 7 mjesecu.
Od ostalih aktivnosti mogu izdvojiti dogovor sa HEPom oko izmještanja dva 10 kv
dalekovoda, odnosno njihovo kabliranje pod zemlju čime zona oslobađa 5 ha zemljišta. Prema
riječima odgovornih u HEPu taj posao bi trebao biti odrađen u drugoj polovici ove godine.
Također pregovaramo o uvođenju optičkog kabela u zoni što bi nam dalo još jedan
kvalitet više u opremanju zone. Imamo ponude tvrtke „Tehnicore“ iz Ogulina i realizaciju te
ponude očekujemo u drugoj polovici ove godine.
Puno razgovora i sastanaka je bilo sa potencijalnim investitorima, sa našom Razvojnom
agencijom, sa obrtničkom školom itd.
U razgovoru s direktorom tvrtke „Semmelrock“ sa sjedištem u Ogulinu dobili smo
informaciju da tvrtka postepeno povećava proizvodnju, te da ima potrebu da se uskoro proširi
u Poduzetničkoj zoni.
Uz aktivnosti u Poduzetničkoj zoni važno je za naglasiti da tvrtka Tehnodrvo
kontinuirano širi proizvodnju i povećava broj zaposlenih.
U nastavku je dan pregled najznačajnijih poslova i zadataka koji su se obavljali u okviru
dva odsjeka pri Upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu u traženom razdoblju.
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ODSJEK ZA FINANCIJE
U Odsjeku za financije obavljaju se poslovi planiranja i izrade proračuna, praćenje i
kontrola njegova izvršavanja, sastavljanje propisanih financijskih izvješća, vođenje glavne
knjige i pomoćnih računovodstvenih knjiga, obračun i isplata plaća, naknada i drugih izdataka
sa pratećim evidencijama i izvješćima, blagajničko poslovanje, vođenje knjige ulaznih računa,
poslovi razreza i naplate gradskih poreza te ostali tekući poslovi vezani uz financijsko
poslovanje Proračuna Grada Ogulina.
ODSJEK ZA UPRAVU I SAMOUPRAVU
U Odsjeku za upravu i samoupravu kontinuirano se prate propisi iz djelokruga rada
Odsjeka, pripremaju nacrti odluka, rješenja i drugih akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika
i izrađuju normativni akti iz nadležnosti Odsjeka.
U području društvenih djelatnosti obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi koji
se odnose na socijalnu skrb, kulturu, tehničku kulturu, sport i stipendiranje učenika i
studenata.
U području gospodarstva izvršavani su slijedeći zadaci:
 Sudjelovanje u vijeću za tržište rada Karlovačke županije
 Dostavljeni su dopisi i izvješća: APPRRR, Agencija za poljoprivredno zemljište,
Ministarstvo financija, Ministarstvo regionalnog razvoja, Karlovačka županija,
Zastupnicima u EU Parlamentu,
 Provođenje Programa poticajnih mjera u malom gospodarstvu i obavljanje razgovora
sa poduzetnicima,
 Odobrenje zahtjeva za subvencije u poljoprivredi,
 Odobrenje zahtjeva za korištenje mjera prema Programu potpora poduzetništvu u
malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini,
 Suradnja sa KARLom,
 Organiziranje sastanaka sa poduzetnicima i prezentacija EU fondova,
 Izrada Strategije Grada Ogulina,
 Sudjelovanje na edukacijama, seminarima u Ogulinu, Karlovcu, Zagrebu i drugim
gradovima
 Sudjelovanje u izradi projekta međugranične suradnje Hrvatska  Slovenija
 Sudjelovanje u izradi projekta međugranične suradnje
Hrvatska  Bosna i
Hercegovina  Crna gora
 Sudjelovanje u organizaciji sajma RuralKA

„Povjerenstvo za provedbu Programa poticajnih mjera u malom gospodarstvu
„Poduzetnički krediti 2008.“ i „Poduzetnički krediti 2010“
4)

KULTURA, TURIZAM I SPORT

Grad Ogulin je donio Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga u kulturi iz
Proračuna Grada Ogulina, a njima se utvrđuje kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i
korištenju sredstava proračuna Grada Ogulina udrugama sa sjedištem na području Grada.
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Programske djelatnosti:






U petak 29. siječnja 2016. od 18,00 do 01,00 sati održana je 11. Noć muzeja,
kulturna manifestacija u kojoj svake godine sudjeluju dvjestotinjak muzeja.
Nekoliko stotina ogulinaca odazvalo se je ovoj manifestaciji.
U nedjelju 03. svibnja s početkom u 19,30 sati održan je jubilarni, 10. po redu
festival duhovne glazbe „Tonkafest“. U proteklih 10 godina „Tonkafest“ je
postao središte duhovne glazbe u ovom dijelu Hrvatske.
Prvog vikenda mjeseca lipnja (3., 4. i 5 lipnja 2016.) održana je 20. Smotra
izvornog folklora Karlovačke županije pod nazivom „Igra kolo“. Već dvadeset
godina u Ogulinu dolaze vrijedni čuvari folklorne tradicijske kulture donoseći
sa sobom pjesmu, ples, običaje, instrumente i narodne nošnje svoga kraja,
želeći se prezentirati u što boljem svijetlu i podijeliti bogatstvo svoga blaga sa
svima nama. Na smotri je sudjelovalo preko tisuću folkloraša iz raznih krajeva
Lijepe naše, a u programu svečanog otvorenja nastupila je kao posebna gošća
Ivanka Boljkovac, operna primadona i nacionalna prvakinja zagrebačkog
HNK.

U periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, Zavičajni muzej Ogulin je
posjetilo 4 867 posjetitelja. Svim posjetiteljima muzeja je osigurano stručno vodstvo kustosa
ili muzejskog tehničara, koji su ih upoznali sa kulturnim bogatstvom ogulinskog kraja.
Dana 10., 11. i 12. lipnja 2016. godine u Ogulinu je održan 11. Ogulinski festival
bajke u čast prvog izdanja zbirke bajke „Priče iz Davnine“.
U tri festivalska dana posjetitelje je zabavljalo veliki broj izvođača. Gostovala su
najbolja imena hrvatskog profesionalnog i amaterskog kazališta: Kazalište Dubrava,
Kazališna družina Pinklec, Kazalište Hotel Bulić, Triko Cirkus teatar, Kazalište Tripstih,
Teatar Paco laco, Kruna Tarle – Art, Buditelji, Artistika, Udruga Cirkorama, Teatar Puna
kuća.
U sklopu festivala održani su Ogulinski sajam knjiga i veselo festivalsko putovanje
vlakićem Bubi.
Drugi dan OGFa je prometovao turistički vlak „Karlek“ iz pravca Zagreba i Rijeke.
Ogulinski festival bajke je posjetilo 13.000 posjetitelja, a što je nešto manje od prošle
godine i to prvenstveno zbog lošeg vremena.
Dana 18. 06. 2016. godine Ogulin su posjetili novinari iz Italije, koji su obišli više
lokacija na području Grada Ogulina, te prenoćili u Hotelu Frankopan. Troškove njihovih
smještaja i prijevoza snosila je Hrvatska turistička zajednica, a troškove prehrane snosila je
Turistička zajednica Grada Ogulina.
Vezano za sport, planom korištenja sredstava Proračuna Grada Ogulina za potrebe
sporta u 2016. godini sredstva za program javnih potreba u sportu usmjeravaju se na račun
Sportske zajednice Grada Ogulina koja temeljem javnog poziva, te utvrđenih kriterija i
mjerila ista prosljeđuje krajnjim korisnicima – sportskim udrugama na području Grada
Ogulina. U 2016. godini iz Proračuna Grada Ogulina u sport se planira uložiti 1.480.000,00
kuna, od čega se najveći dio odnosi za potrebe funkcioniranja sportskih udruga.
Knjižnica ima ukupno 1 805 članova, od čega su 1 496 aktivni članovi.
U promatranom razdoblju ukupan broj posudbi iznosi 39 081.
U periodu od 01. siječnja d 30. lipnja 2016. godine postavljene su slijedeće izložbe:

Izložba fotografija Snježane Boršić

Izložba fotografija učenice Gimnazije Bernardina Frankopana Lorene Puškarić
i učenika Obrtnike i tehničke škole Marina Šegana.
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Izložba likovnih radova djece iz dječjih vrtića Karlovačke županije.

Održane su slijedeće manifestacije i predstavljene knjige i priredbe:

Noć knjige u petak 22. travnja

29. 01. Tinovi mađioničarski trikovi sa kartama

10. 03. Predstavljanje knjige „U šumi“

13. 04. Predstavljanje knjige „Malena mjesta srca moga“

03. 05. Predstavljanje knjige „Proklete Hrvatice“

14. 06. Predstavljanje knjige „Rupa“
U navedenom razdoblju održavane su 24 kreativna radionica za žene, na kojima je
ukupno 151 posjeta.
Održano ukupni 14 različitih kreativnih radionica za djecu sa ukupno 94 sudionika.
U prvoj polovici 2016. godini na inicijativu gospođe Tigrene Scih, specijalistice
oftomologije u knjižnici je osnovana Lutkarska družina „Tintilinić“, koja je organizirala 5
predstava (08.03., 16.03., 22.04., 02.05. i 12.06.), sa ukupno 392 posjetitelja.

ZNAČAJNE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA
1. 01. 2016. – 30. 06. 2016.
07. 01. 2016. – sastanak u Gradskom društvu Crvenog križa Ogulin
11. 01. 2016. – sastanak s direktorom Semmelrocka
12. 01. 2016. – sastanak s Izvršnim odborom NK Ogulina
15. 01. 2016. – svečana akademija povodom Dana međunarodnog priznanja RH
u Karlovcu
17. 01. 2016. – svečano proglašenje najboljih u sportu Grada Ogulina
19. 01. 2016. – sudjelovanje u TV emisiji „Uzavrela točka“
22. 01. 2016. – promocija fotomonografije „Ogulinska Narodna zaštita“
27. 01. 2016. – sastanak s direktorom tvrtke „Tehnodrvo“
28. 01. 2016. – sjednica Savjeta za branitelje
29. 01. 2016. – sastanak s biskupom Milom Bogovićem u Gospiću
31. 01. 2016. – dječji maskembal u Gradskoj sportskoj dvorani u Ogulinu
03. 02. 2016. – prijem rukometaša Luke Cindrića
 predstavljanje knjige „Rivellijeva zavjera laži“
04. 02. 2016. – sastanak s gradonačelnikom Vrbovskog
08. 02. 2016. – sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda i projektantima
„Retencije“ Ogulin
09. 02. 2016. – gostovanje na Područnom susretu Lidrano 2016. godine
12. 02. 2016. – Skupština Udruge „Oda prijateljstvu“
17. 02. 2016. – sastanak u Uredu župana
18. 02. 2016.  Završna konferencija na projektu „Dodajmo život godinama“
19. 02. 2016. – sastanak s ministrom Olegom Butkovićem
 Skupština BK Frankopan
22. 02. 2016. – sjednica kolegija
23. 02. 2016. – sastanak s unutarnjom revizijom
24. 02. 2016. – gost na književnoj večeri posvećena književniku Vladanu Desnici
25. 02. 2016. – Skupština Kodosa
26. 02. 2016. – predstavljanje knjige Vladimira Šeksa
27. 02. 2016. – Skupština HČZa Grada Ogulina
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28. 02. 2016. – gostovanje na Vijeću stanica HGSSa
04. 03. 2016. – Skupština TZ
 Skupština Skijaškog kluba Ogulin
07. 03. 2016. – Skupština Vodovoda i kanalizacije
 sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU
08. 03. 2016. – sastanak u Gradu Duga Resi
10. 03. 2016. – koordinacija u vezi „Retencije“ Ogulin
11. 03. 2016. – sastanak s ravnateljicama srednjih škola
12. 03. 2016. – gradsko natjecanje mladeži Crvenog križa
 Skupština Planinarskog društva „Klek“ Ogulin
14. 03. 2016. – sastanak u Ministarstvu obrane
17. 03. 2016. – sjednica Gradskog vijeća
18. 03. 2016. – sastanak s Inspekcijom u vezi Upravnog nadzora
 Skupština DVDa Ogulin
19. 03. 2016. – Obilježavanje „Dana narcisa“
 svečanost povodom Dana Općine Josipdol
24. 03. 2016. – Skupština Poduzetničke zone
 Skupština LAGa
25. 03. 2016. – sastanak s direktorom „Ferusa“
29. 03. 2016. – sjednica Turističkog vijeća
31. 03. 2016. – sjednica Odbora za obilježavanje 25. obljetnice bataljuna „Klek“
Ogulin
06. 04. 2016. – sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta i gradonačelničkom
Vrbovskog
07. 04. 2016. – prijem načelnika Gignaca
08. 04. 2016. – Skupština Područne vatrogasne zajednice
13. 04. 2016. – svečana sjednica Županijske skupštine
18. 04. 2016. – Ivanina kuća bajke u prigodi obilježavanja rođendana Ivane Brlić
Mažuranić
 Dan Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić
20.21.04.2016. – zajednička sjednica Predsjedništva Udruge gradova u Čitluku
22. 04. 2016. – svečana sjednica povodom Dana Grada Senja
Skupština Sportske zajednice
23. 04. 2016. – gastro etno ponuda Karlovačke županije u Zagrebu
26. 04. 2016. – sjednica kolegija
 svečana sjednica Općine Draganić
28. 04. 2016.  Skupština Radio Ogulina
30. 04. 2016. – svečanost obilježavanja Dana Grada Ozlja
02. 05. 2016. – Lutkarska predstava „Iz priče u priču“
03. 05. 2016. – obilježavanje Dana Europe u Karlovačkoj županiji
04. 05. 2016. – sjednica Predsjedništva Udruge gradova u Kninu
 obilježavanje Svetog Florijana u Ogulinu
05. 05. 2016. – sastanak u DUUDIju
06. 05. 2016. – Skupština Vodovoda i kanalizacije
11. 05. 2016. – sastanak s predstavnicima Hrvatske nacionalne manjine u
Mađarskoj
12. 05. 2016. – Skupština SKGa Ogulin
 Skupština Poduzetničke zone Ogulin
13. 05. 2016. – sastanak s predstavnicima PVZ Ogulin, DVDa Ogulin i JVP Ogulin
16. 05. 2016. – svečanost povodom obilježavanja Dana Općine Saborsko
17. 05. 2016. – sjednica kolegija
11

 Maturijada
20. 05. 2016. – svečanost povodom Dana Prve osnovne škole
21. 05. 2016.  konferencija o psihosocijalnoj onkologiji
24. 05. 2016. – sjednica Gospodarskog vijeća u Karlovcu
25. 05. 2016.  potpisivanje Ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i
fondova EU
27. 05. 2016. – obilježavanje 25. godišnjice ustrojavanja Oružanih snaga RH u
Karlovcu
30. 05. 2016. – posjet veleposlanice Republike Makedonije
01. 06. 2016. – sjednica Gradskog vijeća
02. 06. 2016. – sastanak s predstavnicima HBORa
03. 06. 2016. – otvorenje smotre izvornog folklora Karlovačke županije u
Ogulinu
07. 06. 2016.  prijem najboljih učenika
10. 06. 2016. – otvaranje 11. Ogulinskog festivala bajke
13. 06. 2016. – Dan Općine Generalski Stol
15. 06. 2016. – sastanak s Izvršnim odborom Udruge „Radost“
17. 06. 2016. – predstavljanje knjige Vinka Vukovića
21. 06. 2016. – sastanak s gradonačelnicima susjednih gradova
24. 06. 2016. – polaganje vijenca povodom Dana državnosti
25. 06. 2016. – obilježavanje 25. obljetnice „Gromova“ u Karlovcu
27. 06. 2016. – sjednica Odbora za proslavu Dana Grada
28. 06. 2016. – svečana sjednica Vijeća Europske nacionalne manjine
29. 06. 2016. – Dan Grada Duga Rese
30. 06. 2016. – sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Karlovac
U kojoj mjeri je ova izvršna vlast u proteklih 6 mjeseci uspješno koordinirala radom
svojih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava, ocijenit će gradski vijećnici kao i svi
građani. Grad Ogulin je svoje zadaće izvršavao u skladu sa Zakonom i s načelima fiskalne
odgovornosti. Proračun je sve vrijeme bio likvidan i stabilan, bez obzira na nove nepovoljne
Zakonske propise.
Na kraju mogu reći da moramo biti svjesni da u poslu kojim se bavimo ništa se ne događa
preko noći. Do velikih rezultata dolazi se tek nakon godina mukotrpnog rada. Za uspjeh je
potrebno znanje, upornost, ljubav prema poslu i tim ljudi koji znaju i žele surađivati.
Na kraju, želim se zahvaliti na suradnji svojim zamjenicima, pročelnicama, svim
djelatnicima gradske uprave, direktorima tvrtki i ravnateljima ustanova u vlasništvu Grada,
svim vijećnicima Gradskog vijeća, te medijima.
Bitno je naglasiti da smo zajedničkim snagama, u suradnji možemo graditi bolju
budućnost Grada Ogulina.
Ja Vas i dalje sve zajedno u tom smislu pozivam na suradnju.
S poštovanjem,
GRADONAČELNIK
__________________
Jure Turković, dipl. ing. građ.
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