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GRADSKO VIJEĆE GRADA
OGULINA

Predmet: Izvješće o radu gradonačelnika
od 01. 07. do 31. 12. 2012. godine
Sukladno članku 41. Statuta Grada Ogulina gradonačelnik Grada Ogulina
podnosi Gradskom vijeću Izvješće o radu gradonačelnika od 01. 07. - 31. 12. 2012.
godine.
PLANSKO PROGRAMSKE ZADAĆE U PROTEKLOM RAZDOBLJU
U izvještajnom razdoblju održano je 3 sjednice Gradskog vijeća s 52 točke
dnevnog reda.
- na primjeren način obilježen Dan grada Ogulina i župe Sv.. Križa uz nazočnost
mnogih uglednika
- primjereno ureñen grad za božićne i novogodišnje blagdane
- organiziran prijem za djecu poginulih branitelja i nezaposlenih roditelja
- organiziran prijem za dobrovoljne davaoce krvi
- organiziran prijem za športaše koji su postigli izuzetne rezultate na regionalnim,
državnim i meñunarodnim natjecanjima
- donesene II izmjene Proračuna za 2012. godinu
- donesen Proračun za 2013. godinu
- donesen Program poticanja razvitka poljoprivrede, malog i srednjeg gospodarstva na
području grada Ogulina za 2013. godinu
- donesen Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i u športu za 2013.
godinu
- donesen Program pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne
pomoći za 2013. godinu
- donesen Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, kao i
Program gradnje objekata i ureñenja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
- donesene I izmjene i dopune Urbanističkog plana ureñenja Poduzetničke zone Ogulin
- UPU 6 - donesena Odluka o izradi II (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja
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grada Ogulina
- projekt sustava odvodnje
- nastavljeni radovi na izgradnji kolektora
- završena izgradnja prepumpnih stanica, tri velike i devet malih, iste
stavljene u funkciju
- pročistač pušten u probni rad
- Centar za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“. Projekt se realizira prema vremenskom
planu iz potpisnog ugovora – vrijednost investicije 1.359.424,11 EUR-a
- završena druga faza dogradnje zgrade DVD-a Ogulin
- završeni radovi na izgradnji dijela DTK kanalizacije u Poduzetničkoj zoni Ogulin
- izvršeno ureñenje dijela ulice Žegar I
- izgrañen kolektor, vodovodna mreža, rasvjeta i nogostup
- izrañena projektna dokumentacija, te dobivena grañevinska dozvola za
rekonstrukciju Vikend naselja Sabljaci – vrše se pripreme za raspisivanje
natječaja
- u završnoj fazi su radovi na rekonstrukciji ulice Zagrad (odvodnja, nogostup, rasvjeta,
kolnik) – Projekt se realizira sredstvima grada, županijskih cesta i Vodovoda i
kanalizacije
- nastavljeno ulaganje u Mjesne odbore – održavanje prometnica, domova, javne
rasvjete, igrališta
- mnogobrojna kulturna i druga dogañanja u gradu (Frankopanske ljetne večeri,
Advent u Ogulinu i dr.)
- mnoge druge tekuće zadaće
Zahvaljujem na suradnji u proteklom razdoblju.
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Nikola Magdić, dipl. oec.
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