REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA 400-01/15-01/18
URBROJ: 2133/08-05-15-2
Draganić, 17.12.2015. g.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Draganić (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 18/13 i
59/13) i („Glasnik Općine Draganić“,br.4/15) Općinsko vijeće Općine Draganić na 20. sjednici
održanoj 17. prosinca. 2015. godine, donijelo je
PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA
NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2016.g.
I
Ovim Programom obuhvaćena su kapitalna ulaganja na području Općine Draganić u
2016.g.,namijenjena za objekte u Općinskom vlasništvu, za objekte komunalne infrastrukture, kao i
kapitalna ulaganja namijenjena realizaciji pojedinih kapitalnih projekata, a za koje su u Proračunu
Općine Draganić za 2016. g. planirana financijska sredstva.
II
Kapitalna ulaganja obuhvaćena ovim Programom, planirana su Proračunom Općine Draganić za
2016. g., po iznosima ulaganja i pozicijama, kako slijedi:
1. Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa K100805
Izgradnja pješačkog nogostupa sa odvodnjom uz Državnu cestu D1 u naseljima Goljak i Lug, i
Županijske ceste br. .…..................................................................................................250.000,00 kn
2. Ulaganje u poslovnu zonu K101001
Priprema projekata za proširenje poslovne zone .....………………………….………….50.000,00 kn
3. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta K100802
Priprema dokumentacije i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Draganić. Ovaj
projekt planira se realizirati u okviru programa EAFRD – Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima – Podmjere 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male
infrastrukture.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta ……………………………………………………..1.300.000,00 kn

4. Uređenje etno kuće K101002
Priprema projektne dokumentacije i uređivanje tradicionalne draganićke kuće u svrhu očuvanja
tradicije i kulture te uređivanje muzejskog postava.
Etno kuća ………………………………………………………………………………….5.000,00 kn
5. Izgradnja trga u centru Općine Draganić K100803
Izgradnja središnjeg općinskog trga …………………………...…………………………200.000,00 kn
6. Prostorno planiranje i uređenje općine K101003
Kupnja zemljišta ……………………………………………...………………………….40.000,00 kn
7. Energetska učinkovitost zgrada u vlasništvu Općine K101004
Izrada projektne dokumentacije i uređenje zgrada u vlasništvu Općine …………………………..200.000,00 kn

Nematerijalna imovina
1.

Prostorno planiranje i uređenje općine K101003

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić …………. ……………………….140.000,00 kn
Izvješće o stanju u prostoru …….............……………………………………………………………..30.000,00 kn
Geodetska izmjera Općine Draganić ……. ........……………………………………………………. 5.000,00 kn
2. Ulaganja u nefinancijsku imovinu K100206
Strategija gospodarskog razvoja
kn

……………………………………………………….…….5.000,00

III
Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasilu Općine Draganić – „Glasniku Karlovačke
županije“ a počinje se primjenjivati od 01. siječnja 2016. g.
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