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Na temelju članka 14., 15., i 16 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(«Narodne novine» broj 124/14) i članka 32. Statuta Općine Draganić («Glasnik Općine Draganić» broj
18/13 i 59/13 ), Općinsko vijeće Općine Draganić na svojoj 16. sjednici, održanoj 6. srpnja 2015.godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja
I
Prihvaća se Izvješća o obavljenom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja i prilaže
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
II
Ovaj Zaključak objaviti će se u «Glasniku Općine Draganić »

KLASA: 406-08/14-1/02
URBROJ: 2133/08-05/-15-2
Draganić, 6. srpanj 2015. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAGANIĆ
Josip Jazvac

Na temelju članka 6, 7. i 11. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (N.N.139/2010 i 119/14) i na temelju
članaka 32. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ br. 18/13 i 59/13), Općinsko vijeće
Općine Draganić ja na 16. Sjednici održanoj dana 6. srpnja 2015.g. donijelo sljedeću
ODLUKU
o fiskalnoj odgovornosti
I
Ovom Odlukom određuju se pravila kojim se ograničava potrošnja proračunskih sredstava i jača
odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava.
II
Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić ne smije stvarati obveze iznad visine predviđene proračunom
Općine Draganić.
U slučaju da se stvore obveze u tekućoj fiskalnoj godini na teret proračuna Općine Draganić iznad visine
predviđene proračunom Općine Draganić, visina financijskog plana u slijedećoj proračunskoj godini
umanjiti će se za iznos stvorenih obveza iznad visine predviđene proračunom prethodne godine.
III
Podnositelji zahtjeva i korisnici obvezni su radi ostvarivanja fiskalne kontrole prilikom podnošenja
zahtjeva za isplatu na teret proračuna Općine Draganić, zahtjev dokumentirati obrazloženjima odnosno
dokumentima iz kojih je jasno vidljiva svrha i namjena traženih sredstava koja mora odgovarati namjeni
predviđenoj u proračunu Općine Draganić.
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IV
U svrhu dokazivanja zakonitog, svrhovitog i namjenskog trošenja proračunskih sredstava, korisnik
proračuna dužan je u roku od 30 dana od doznake sredstava dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Draganić dokaze namjenskog trošenja primljenih proračunskih sredstava.
Korisnici ne mogu za isti program ili svrhu koristiti iste dokumente u svrhu pravdanja namjenskog
korištenja sredstava iz više izvora.
Smatrati će se da korisnik koji ne dokumentira i ne dokaže namjensko trošenje proračunskih sredstava
nije namjenski iskoristio sredstva, te će mu se obustaviti daljnja isplata sredstava iz proračuna Općine
Draganić, sve dok ne dokaže namjensko trošenje prethodno doznačenih sredstava.
V
Općina Draganić može tijekom izvršavanja proračuna, a radi utvrđivanja svrhovitog i namjenskog
trošenja proračunskih sredstava tijekom fiskalne godine obavljati financijsku kontrolu zakonitog i
namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod korisnika putem ovlaštenog internog revizora.
Ukoliko interni revizor u postupku financijske kontrole utvrdi nenamjensko trošenje proračunskih
sredstava, korisnik je obvezan vratiti u proračun Općine Draganić iznos sredstava koja nije namjenski
utrošio ili će se korisniku obustaviti daljnja isplata sredstava iz proračuna Općine Draganić.
VI
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Draganić.

KLASA: 400-01/15-01/11
URBROJ: 2133/08-05/04-15-1
Draganić, 6. srpanj 2015.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAGANIĆ
Josip Jazvac

Na temelju članka 32. Statuta Općine Draganić (»Glasnik Karlovačke županije«, broj 18/13 i 59/13)
Općinsko vijeće Općine Draganić na 16. sjednici koja je održana dana 6. srpnja 2015.g., donosi
ODLUKU
o osnivanju Poduzetničke zona Draganić 1
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Poduzetnička zona Draganić 1. Poduzetnička zona Draganić 1 nalazi se unutar
granice obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Draganić uz ulicu Lug, oznaka I („Glasnik Karlovačke
županije“, 26/2010, 40/2010), a na području obuhvata određenog ovom Odlukom.
Članak 2.
Poduzetnička zona Draganić 1 obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica u katastarskoj općini
Draganić:17182/30, 17182/41, 17182/42, 17182/43, 17182/44, 17182/32, 17182/33, 17182/22, 17182/23,
17182/24, 17182/25, 17182/31, 17182/28, 17182/29, 17182/35, 17182/38, 17182/4, 17182/5, 17182/36,
17182/34, 17182/39, 17182/37, 17182/6, 17182/40, 17180/3, 17180/1, 17179/2, 17182/2, 17179/1, 17184/1,
17182/1, 17184/3, 17176 i 17177, dio 17183/5, dio 17183/6, dio 17183/7, dio 17183/8 i dio 17183/9.
Članak 3.
Poduzetnička zona Draganić 1 obuhvaća ukupnu površinu od 16,919240 ha prema Urbanističkom planu
uređenja Poduzetničke zone Draganić 1 (Glasnik Karlovačke županije 59/13). Od toga je već izgrađeno
ukupno 3,19 ha, a planirano za izgradnju 11,56 ha.
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Članak 4.
Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone Draganić 1 je Općina Draganić.
Članak 5.
Područje Poduzetničke zone Draganić 1 je djelomično izgrađeno. Izgrađeni dio ima svu potrebnu
komunalnu infrastrukturu. Daljnje građenje unutar Poduzetničke zone Draganić 1 te njezino opremanje i
uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.
U cilju gradnje građevina i uređenje površina unutar područja Poduzetničke zone Draganić 1, Općina
Draganić izgradit će potrebnu komunalnu infrastrukturu te javno prometne površine.
Članak 6.
Površine unutar Poduzetničke zone Draganić 1 namijenjene su izgradnji građevina komunalno – servisne,
industrijske, zanatske, skladišne, upravne i trgovačke namjene te manjih proizvodnih i obrtničkih pogona.
Osnovni uvjet za izgradnju takvih sadržaja u ovom prostoru je njihova ekološka prihvatljivost u smislu
sprječavanja zagađenja okoliša zbog neposredne blizine naselja i poljoprivrednih površina za proizvodnju
hrane.
Urbanističkim planom uređenja Poduzetničke zone Draganić 1 („Glasnik Karlovačke županije“ br. 59/13)
detaljno je uređena namjena prostora, način i uvjeti gradnje te definiran i rezerviran prostor za izgradnju
infrastrukturnih građevina i mreža.
Članak 8.
Sastavni dio ove Odluke je Kopija katastarskog plana s ucrtanim obuhvatom Poduzetničke zone Draganić 1
koja nije predmet objave u »Glasniku Općine Draganić«.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Općine Draganić«.
KLASA: 302-01/15-01/05
URBROJ: 2133/08-02-15-1
Draganić, 6. srpanj 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAGANIĆ
Josip Jazvac
Na temelju članka 32. Statuta Općine Draganić («Glasnik Općine Draganić» broj 18/13 i 59/13
Općinsko vijeće Općine Draganić na svojoj 16. sjednici, održanoj 6. srpnja 2015. godine, donosi

),

ODLUKU
o promjeni naziva zgrade na adresi Draganići 6
I
Ovom Odlukom utvrđuje se naziv građevinskog objekta u vlasništvu Općine Draganić, izgrađenog na k.č.br.
6449/3 u k.o. Draganić koji glasi POSLOVNO-KULTURNI CENTAR DRAGANIĆ. Ukupna bruto površina istog
iznosi cca 810 m². Na navedenoj čestici nalazi se i gospodarski objekt ukupne bruto površine cca 340 m².
Na k.č.br. 6449/2 nalazi se i sportski objekt bruto površine cca 207 m² i sve čini jednu cjelinu.
II
POSLOVNO-KULTURNI CENTAR DRAGANIĆ obuhvaća: poslovni centar dosadašnjeg naziva
„ZADRUŽNI DOM“ , kulturni centar dosadašnjeg naziva „KINO SALA“ zajedno sa spojnim dijelom.
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III
Ova Odluka objaviti će se u «Glasniku Općine Draganić » i dostavit će se zemljišno-knjižnom odjelu
Općinskog suda u Karlovcu.

KLASA: 940-01/15-01/09
URBROJ: 2133/08-05-15-1
Draganić, 6. srpanj 2015. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAGANIĆ
Josip Jazvac
Na temelju članka 32. Statute Općine Draganić (G.K.Ž. 18/13), a u skladu sa odredbama članka 18. točke 63. Odluke
o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Draganić (G.K.Ž. 40/10-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Draganić je, povodom Zahtjeva Igora Vrbanića, vlasnika obrta za izradu drvene galanterije Drvoprerada, Vrbanci 35,
Draganić, na svojoj 16. redovnoj sjednici, dana 6. srpnja 2015.g. donijelo sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Daje se suglasnost Igoru Vrbaniću, vlasniku obrta za izradu drvene galanterije Drvoprerada, Vrbanci 35, Draganić, za
formiranje građevinske čestice površine cca 6.458 m² - k.č.br. 15318 u k.o.Draganić.

II
Ovaj Zaključak će se objaviti u Glasniku Općine Draganić i stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom
glasilu Općine Draganić.
KLASA:
350-01/15-01/09
UR. BROJ: 2133/08-05/04-15-2
Draganić, 6. srpnja 2015.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAGANIĆ
Josip Jazvac

Temeljem članka 73. stavka 3 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne
novine, broj, 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, i 144/12) i članka 32. Statuta Općine
Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13i 59/13 ), Općinsko vijeće Općine Draganić na 16.
sjednici održanoj 6. srpnja 2015.g., donijelo je
ODLUKU
o objavljivanju općih akata u službenom glasilu Karlovačke županije
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se da akti što ih u obavljanju poslova iz svog djelokruga donose tijela Općine
Draganić objavljuju se u službenom glasilu županije- Glasnika Karlovačke županije.
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Članak 2.
Službeno glasilo Općine Draganić je službeno glasilo županije pod nazivom „Glasnik Karlovačke
županije“.
"Glasnik Karlovačke županije " izlazi prema potrebi.
Akti se objavljuju u pravilu u prvom narednom broju "Glasnika Karlovačke županije " koji izlazi nakon
donošenja akta.
Akti se objavljuju u tekstu što ga utvrdi tijelo koje ga je donijelo.

Članak 3.
U „Glasniku Karlovačke županije“ se objavljuju odluke i drugi opći akti Općine Draganić, a mogu se
objavljivati i akti javnih ustanova te drugih pravnih osoba i tijela.
Članak 4.
Poslove oko izrade i objavljivanja akata iz čl. 3.ove Odluke obavljat će stručne službe Karlovačke
županije.
Članak 5.
Potrebna financijska sredstva za namjene iz ove Odluke, osigurat će se u Proračunu Općine
Draganić.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu Ove Odluke prestaje važiti Odluka o službeno glasilu Općine Draganić („
Glasnik Karlovačke županije“ broj 59/13)
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Draganić.“
KLASA: 010-01/15-01/02
URBROJ: 2133/8-05/01-15-1
Draganić, 06.07. 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAGANIĆ
Josip Jazvac
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Na temelju članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine
Draganić(„Glasnika Karlovačke županije“ br. 18/13 i 59/13) Općinsko vijeće Općine Draganić na sjednici održanoj
dana 06. srpnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE DRAGANIĆ
Članak 1.
U Statutu Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ br. 18/13 i 59/13) članak 93. mijenja se i glasi:
Javnost rada Općinskog vijeća Općine Draganić osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem
općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke županije i na
internetskim stranicama Općine.
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije te
objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Općine – Glasniku Karlovačke
županije i na internetskim stranicama Općine.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić osigurava se putem komunikacije s medijima i
objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine Draganić.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Draganić.“
KLASA: 011-01/15-01/
URBROJ: 2133/08-05/-15-1
Draganić, 06. 07.2015. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAGANIĆ
Josip Jazvac

Na temelju članka 8., članka 13. i članka 58. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj
138/06, 43/09, 88/10 , 145/11 - RUSRH, 50/12, 80/13, 30/14, 89/14 i 152/14)

te članka 32. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županić“ broj 18/13/ i 59/13), Općinsko vijeće
Općine Draganić na svojoj 16. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2015. godine, donosi
O D L U KU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Draganić

I UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ugostiteljska djelatnost na području Općine Draganić obavlja se na način i pod uvjetima određenim Zakonom
o ugostiteljskoj djelatnosti, drugim posebnim propisima, kao i Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području
Općine Draganić (u daljnjem tekstu - Odluka).
Članak 2.
Ugostiteljska djelatnost u smislu ove Odluke je pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i
usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u
prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering).
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Članak 3.
Ovom Odlukom propisuje se:
- prostori na kojima se mogu pružati jednostavne ugostiteljske usluge,
- raspored, početak i završetak radnog vremena,
- prostori na kojima se smiju pružati ugostiteljske usluge u pokretnim objektima,
- tehnički uvjeti i vrste ugostiteljskih usluga koje se mogu pružati pod šatorom,
na klupama i sl.,
- nadzor i kaznene odredbe,
- prijelazne i završne odredbe.
II TEMELJNE ODREDBE
Članak 4.
Ugostiteljska djelatnost obavlja se u objektu namijenjenom, uređenom i opremljenom za pružanje
ugostiteljskih usluga, a koji može biti u:
- građevni, odnosno zasebnom dijelu građevine (zgrada, kiosk, kontejner plutajući objekt i sl.),
- poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost,
- nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, željezničkom vagonu, i plovnom objektu
kojim se obavlja prijevoz putnika,
- šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.
Članak 5.
Ugostiteljske usluge mogu se pružati i izvan ugostiteljskih objekata prilikom održavanja kulturnih i sportskih
manifestacija. Na tim mjestima mogu se usluživati jela, pića, i napitci isključivo u konfekcioniranom stanju u skladu s
zahtjevima higijene, te sladoled u originalnom pakiranju s priborom za jednokratnu uporabu.
Ugovorom između vlasnika zemljišta i ugostitelja preciznije će se odrediti lokacija mjesta na kojima se mogu
pružati ugostiteljske usluge i zatim ishoditi odobrenje Općine u skladu s odlukom o komunalnom redu.
Članak 6.
Pružanje ugostiteljskih usluga tijekom prigodnih manifestacija može se obavljati i na sljedećim javnim
površinama na području Općine Draganić:
-na parkiralištu kod Općine Draganić
-na parkiralištu kod Vatrogasnih domova
-na prostorima kod Župne crkvei kapelica
-na prostorima kod lovačkih domova
-na prostoru koje koristi ŠRD
- te na ostalim površinama površinski prikladnim a koje se u vlasništvu Općine Draganić
Odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga izdaje Jedinstveni upravni odjel.
Članak 7.
Pod šatorom se mogu usluživati sve vrste pića i napitaka u konfekcioniranom obliku, te jela s ražnja i roštilja,
kao i jednostavnija jela (tj. jela bez složenije kuhinjske pripreme), koja se poslužuju s priborom za jednokratnu
uporabu, ako su ispunjeni slijedeći tehnički uvjeti:
- šator mora biti dovoljno prostran i stabilan,
- u šatoru se mora postaviti radni stol, čija površina mora biti od nehrđajućeg materijala,
- postavljen dovoljan broj posuda za otpatke s poklopcem na otvaranje nogom,
- u šatoru mora biti spremnik za vodu s dovoljnom količinom higijenske vode.
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Članak 8.
Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstavaju se u
skupine:
1. Hoteli
2. Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj
3. Restorani
4. Barovi
5. Catering objekti

6. Objekti jednostavnih usluga.
Članak 9.
Ugostiteljski objekti iz skupine HOTELI (hotel, hotelsko naselje, hotelsko apartmansko naselje, aparthotel,
pansion, motel), te iz skupine KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ
(kamp, apartman, kuća za odmor, soba za iznajmljivanje, prenoćište, odmaralište i omladinski hotel)
Obavezno rade od 00,00 - 24,00 svaki dan,
Ugostiteljski objekti iz skupine RESTORANI
- restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica i objekti brze
prehrane mogu raditi svakog radnog dana od 06,00 - 24,00 sata.
Ugostiteljski objekti iz skupine BAROVI
- kavana, disco bar, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba, mogu raditi svakog dana od 06,00 do 24,00
sata.
- noćni klub, noćni bar i disco klub mogu raditi svakog dana od 21,00 do 06,00 sata.
Ugostiteljski objekti iz skupine CATERING (kantine i pripremnice obroka) mogu raditi svakog dana od
06,00 do 24,00 sata.
- iz skupine OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA rade svaki dan od 06,00 - 24,00 svaki dan
Ugostiteljski objekti koji se nalaze u autobusnim kolodvorima, željezničkim kolodvorima, kao i na
benzinskim crpkama i sl. rade identično radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.
Članak 10.
Jedinstveni Upravni Odjel Općine Draganić može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte
rješenjem, najduže za dva sata, odrediti raniji završetak radnog vremena u skladu s slijedećim mjerilima:
- ukoliko se učestalo remeti javni red i mir (osobito noću)
- vrste i udaljenosti ugostiteljskog objekta od susjednih stambenih zgrada
Akt iz st. 1. ovog članka, načelnik donosi po pravilima općeg upravnog postupka.
Članak 11.
Jedinstveni Upravni Odjel Općine Draganić može na zahtjev ugostitelja, rješenjem produljiti radno vrijeme za
najduže dva sata, te odrediti drukčije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine,
svadbe, maturalne zabave, obljetnica, crkvenog goda i sl.).
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Članak 12.
Ukoliko se u ugostiteljskom objektu na kraju radnog vremena zateknu gosti, ugostiteljski objekt može raditi
dodatnih 30 minuta duže, ali bez pružanja novih ugostiteljskih usluga.

Članak 13.
Radno vrijeme terasa je do 22 sata.
Terasa mora biti raspremljena najduže 30 minuta nakon završetka radnog vremena.
Zabranjeno je ozvučenje terasa.
Članak 14.
Svi ugostiteljski objekti koji rade iza 23,00 moraju ispunjavati posebne uvjete iz Zakona o zaštiti od
buke, te Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade.
Članak 15.
Zabranjeno je usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskom
objektu osobama mlađim od 18 godina.
Članak 16.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležni gospodarski inspektori, i drugi inspektori svaki
u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnim propisima.
Nadzor nad zabranom usluživanja, odnosno dopuštanja konzumiranja alkohola osobama mlađim od
18 godina provode i policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na
području Općine Draganić («Glasnik Općine Draganić“ broj 6/14)
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Draganić".
Klasa: 335-01/15-01/02
Urbroj: 2133/08-01-15-01
Draganić, 6. srpanj 2015.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAGANIĆ
Josip Jazvac

11

Broj 4/2015

Glasnik Općine Draganić

7. srpanj 2015.g.

GLASNIK OPĆINE DRAGANIĆ – službeni list Općine Draganić
Glavna i odgovorna urednica: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Dražena Lesić, dipl.iur.
telefon: 715-136
e-mail: opcina-draganic@ka.t-com.hr
www.draganic.hr
Tehnička priprema: Jedinstveni upravni odjel
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