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         Draganić,         24. siječnja 2013. g. 
 
 

          Na temelju članka 25. stavka 3. Statuta Općine Draganić  (Glasnik 
Karlovačke Županije 21/2009 i 34/2012) i članka 17. stavka 1.  alineje 2. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić (Glasnik Karlovačke Županije 
21/2009), sazivam 
   

33. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG  

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ 

koja će se održati u srijedu, 30. siječnja  2013. g.  

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED: 
1. Aktualni sat 
2. Usvajanje Zapisnika sa 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 

Draganić 
3. Upoznavanje sa izvješćem o radu I financijskim Izvješćem  Vatrogasne 

zajednice Općine Draganić za 2012. g. te Planovima za 2013. g. 
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava namijenjenih za redovno 

godišnje financiranje političkih stranaka u 2013. g. 
5. Donošenje Odluke o planu mreže dječjih vrtića na području Općine Draganić 
6. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine 

Draganić za 2012. g. 
7. Donošenje Odluke o uvjetima za zaključenje novih Ugovora o zakupu   
    poslovnih prostora u vlasništvu Općine  Draganić 
8. Upoznavanje sa ponudom tvrtke  D&E Konzalting d.o.o. za izradu Elaborata   

za naplatu naknade za korištenje nekretnina u vlasništvu i upravljanju Općine 
Draganić za postavljenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu   

9. Donošenje Zaključaka o davanju prethodnih  suglasnosti Načelniku: 
 a) za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje pročelnika JUO i  
     imenovanje povjerenstva za provedbu navedenog javnog natječaja   
 b) za zaključenje Sporazuma sa Udrugom Lijepa naša za 2013. g. 
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 c)  za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (preko  
      HZZZ) - 1 vježbenik sa VSS 
                 - 1 vježbenik sa SSS  
d) za objavu javnog natječaja u svrhu odabira ponuditelja za održavanje   
    komunalne infrastrukture na području Općine u 2013. g. 
 e) za objavu Obavijesti o namjeri davanja koncesij: 
     -  za obavljanje komunalne  djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija   
        iz septičkih, sabirnih i  crnih jama na području Općine 
     - za obavljanje komunalne djelatnosti odvoza i odlaganja komunalnog i  
        industrijskog otpada 
     Donošenje Rješenja o imenovanju stručnog Povjerenstva za provedbu    
     postupka davanja navedenih koncesija  
f) za zaključenje Ugovora o održavanju javnih površina u 2013. g. sa  
    Komunalnim Društvom Draganić d.o.o. 
10. Upoznavanje sa Zamolbom Denisa Gvozdenovića za kupnju dijela k.č. br.    
   1678/1 u vlasništvu Općine Draganić 
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