
 

          REPUBLIKA   HRVATSKA 

     KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                    

          OPĆINA DRAGANIĆ  

           OPĆINSKO VIJEĆE 

 

     KLASA:   021-05/18-01/04 

     URBROJ: 2133/08-01-18-1 

     Draganić,  05. travnja 2018.  g. 

 

Na temelju članka 35. stavka 1. i 2. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke 

Županije“ broj  18/13, 59/13 i 6/18 ) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1.  

alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik 

Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam 
 

06.  SJEDNICU OPĆINSKOG  

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ 

koja će se održati u srijedu 11. travnja  2018. g.  

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 18,00 sati 

 

sa sljedećim prijedlogom 

      D n e v n o g   r e d a 

    -  vijećnička pitanja (aktualni sat) 

  

1. Verifikacija zapisnika sa 01. izvanredne i 05. redovne  sjednice Općinskog vijeća 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad vijećnika, predsjednika  
    Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općine Draganić 
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Draganić 

5. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Draganić u 2018. g. 

6.  Odluka o davanju suglasnosti  KŽ za provedbu postupka javne nabave za realizaciju projekta  

     širokopojasnog interneta 

7.  Odluka o modelu financiranja u program razvoja širokopojasnog interneta na području     

     Općine Draganić 

8.  Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Dodatka II Sporazumu  

     o suradnji na programu ”Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području cijele  

     Karlovačke županije prihvatljiv za financiranje iz EU fondova”   

9.  Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti redovitog i interventnog  

     održavanja javne rasvjete na području Općine Draganić  

10. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje poslova opskrbe električnom energijom za  

      javnu rasvjetu na području Općine Draganić      
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. g.  

12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. g.  

13.  Razno 

 

                                                                                                             Predsjednik  

                                                                                                          Općinskog vijeća      

 

                                                                                       Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped. 


