REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 2133/08-05-16-1
Draganić, 24 veljače 2016. g.
Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke Županije“
broj 18/13 i 59/13) („Glasnik Općine Draganić“ broj 4/15) i članka 17. stavka 1. alineja 2.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“,
broj 48/13), sazivam
21. SJEDNICU OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ
koja će se održati 14. ožujka 2016. g.
u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati
sa sljedećim prijedlogom
Dnevnog reda
Predlažem sljedeći dnevni red:
- vijećnička pitanja (aktualni sat)
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Aktualni sat
Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća
Izvješće nadzornog odbora komunalnog društva za 2015. godinu
Izvještaj o radu načelnika općine Draganić za period srpanj-prosinac 2015.godine
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu općinskog načelnika općine Draganić
za period srpanj - prosinac 2015 godine
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.
godini
Izvješće o izvršenju programa potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima
Izvješće o ostvarivanju Socijalnog programa u 2015. godini
Izvješće o ostvarivanju Programa poticanja poljoprivrede za 2015 godinu
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Draganić za 2015.g.
Izvješće o izvršenju programa za vatrogastvo za 2015. godinu
Odluka o dodatnom sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s
područja Općine Draganić u razdoblju siječanj – ožujak 2016. godine.
Odluka o nerazvrstanim cestama
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Karlovačke
županije
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Draganić za razdoblje
2016-2021
Odluka o dopuni Odluke o visini zakupnine poslovnog prostora
Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine
Draganić vijećniku Općinskog vijeća Josipu Jazvacu
Odluka o osnivanju odbora za dodjelu javnih priznanja
Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić za 2016. godinu
Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č. 18514/1/A k.o. Draganić – Smokrović
Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju zgrade u Draganiću,
Draganići 10
Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č. 18432/1 k.o. Draganić, Barković Katica
Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č. 5857/1 k.o. Draganić – Konjak Stjepan
Zahtjev Vuljanić Dražena za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju
bravarske radione u Draganiću, Draganići bb
Razno

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Jazvac

