
 

          REPUBLIKA   HRVATSKA 

     KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                    

          OPĆINA DRAGANIĆ  

           OPĆINSKO VIJEĆE 

 

     KLASA:   021-05/15-01/29 

     URBROJ: 2133/08-05/-15-1 

     Draganić,  30.11.205. g.2015. g. 

 

 

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ 

broj  18/13 i 59/13)  i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – 

pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam 

 

 

20.  SJEDNICU OPĆINSKOG  

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ 

koja će se održati 17. prosinca  2015. g.  

u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati 

 

 

sa sljedećim prijedlogom 

 

      D n e v n o g   r e d a 

 

          Predlažem sljedeći dnevni red: 

 

  

 -  vijećnička pitanja (aktualni sat) 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća 

2. Prijedlog Proračuna Općine Draganić za 2016.g.  

a) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za   2016.g. 

b) Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić    

za 2016.g. 

c) Program kapitalnih ulaganja na području Općine Draganić  za 2016.g. 

d) Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Draganić 

            za 2016.g. 

e) Program javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području 

Općine Draganić za 2016.g. 

f) Socijalni program Općine Draganić  za 2016.g. 

g) Odluka o raspoređivanju sredstava komunalne naknade  

h) Odluka o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka    

             i izabranih članova s liste birača za 2016.g. 

i) Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. g.  

       j)    Program potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2016. g. 

 

3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Draganić za 2016 .g 



4. Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju kriterija i za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i 

studentima s područja Općine Draganić 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece u 

ustanovama predškolskog odgoja 

6. Prijedlog Odluke o istupanju iz trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom    

Karlovačke županije d.o.o. i prijenosu poslovnih udjela u korist Karlovačke županije.  

7. Razno 

 

 

 

   Predsjednik  

                                                                                                                Općinskog vijeća      

 

                                    Josip Jazvac   

   

 

 

 

 


