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          Na temelju članka  25. stavka 3. Statuta Općine Draganić  (Glasnik 
Karlovačke Županije 21/2009) i članka 17. stavka 1.  alineje 2. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Draganić (Glasnik Karlovačke Županije 21/2009), sazivam 
   

28. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG  

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ 

koja će se održati u srijedu, 30. svibnja  2012. g.  

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 18,00 sati 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED: 
1. Aktualni sat 
2. Usvajanje Zapisnika sa 27. redovne i  09. izvanredne  sjednice Općinskog vijeća 

Općine Draganić 
3. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Draganić 

za 2012. g. 
Donošenje Odluke o uporabi proračunskog viška iz 2011. g. 

4. a) Upoznavanje sa Izvješćem o poslovanju Komunalnog Društva Draganić d.o.o. u 
2011. g. te donošenje Zaključka o istom 
b) Upoznavanje sa Prijedlogom NO Komunalnog Društva Draganić d.o.o. za 
izmjenu Cjenika d.o.o.-a te davanje suglasnosti na isti 

5. Donošenje Programa potpora Općine Draganić za unapređenje poljoprivrede i 
ruralnog razvoja u 2012. g. 

6. Upoznavanje sa ponudama: 
a) za izradu urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Draganić 1 
b) za opskrbu električnom energijom u idućem dvogodišnjem razdoblju 

te donošenje Zaključaka o daljnjem postupanju vezano za iste 
7. Izvješće Povjerenstva za prijam u službu na radno mjesto Savjetnik za 

gospodarstvo, turizam I imovinsko-pravne poslove o provedenom postupku 
provjere znanja I sposobnosti kandidata, te upoznavanje sa utvrđenom rang listom 
kandidata 
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Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti  za donošenje Rješenja o 
prijmu u službu u JUO na neodređeno vrijeme 

8. Donošenje Zaključka o otpisu komunalne naknade za stambene prostore te 
Zaključka o otpisu komunalne naknade za stambene prostore umrlih mještana 

9. Razmatranje  zamolbi 
a) OŠ Draganići za financiranje nagradnog izleta učenika koji su sudjelovali 

na županijskim I državnim natjecanjima 
b) OŠ Draganići za formiranje nove katastarske čestice objedinjavanjem 

k.č. br. 17605/3 I 17605/4 u jednu parcelu površine 1542 čhv 
c) Pogrebne udruge Draganić 
d) Ferdo Zdelar – za izmjenu I dopunu PPU Općine Draganić  
e) Zlata Pleskina – za dodjelu pristupnog puta preko k.č. br. 16466/5 
f) Elektro-servisno trgovačkog obrta Bene, za otklanjanje posljedica štete 

nastale u poslovnom prostoru Draganići 6  
10. Donošenje Zaključka o suglasnosti za financiranje izrade projektne dokumentacije 

za prenamjenu PŠ Mrzljaki u dječji vrtić I jaslice (Idejni projekt za lokacijsku 
dozvolu, Glavni izvedbeni projekt sa Troškovnikom)  

11. Upoznavanje sa činjenicom promjene vlasništva nad nekretninama Ekologije 
Maržić (sada Remondis), te odnosima istih prema Općini Draganić 

12.  Donošenje Zaključka o načinu obilježavanja Dana Draganića (23 I 24. lipnja), te 
visini financijskih sredstava koja je Općina u mogućnosti izdvojiti za navedenu 
manifestaciju 
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