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                                                                                      VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                         -SVIMA - 

 

Temeljem članka 55. st.1. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina („Službeni 

vjesnik Šibensko–kninske županije“- broj 03/10 i 11/12) sazivam  

 

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Promina,  

za dan 15. prosinca 2015. godine (utorak), s početkom rada u 17,00 sati 

u vijećnici u zgradi Općine 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

2. Postavljanje vijećničkih pitanja 

3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Promina iz 2014. god. 

predlagatelj: općinski načelnik, izvjestitelj: savjetnik za financijsko-računovostvene 

poslove 

4. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Promina za 2015. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: Ante Čupić, savjetnik za  

financijsko-računovodstvene poslove 

5. Prijedlog Proračuna za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik, izvjestitelj: savjetnik za financijsko-računovodstvene 

poslove 

6. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik, izvjestitelj: savjetnik za financijsko-računovodstvene 

poslove 

7. Prijedlog Projekcije Proračuna za 2017. – 2018. god. 

predlagatelj: općinski načelnik, izvjestitelj: savjetnik za financijsko- računovodstvene 

poslove 

8. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: Ante Čupić, savjetnik za  

financijsko-računovodstvene poslove 

9. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 

god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: Ante Čupić, savjetnik za  

financijsko-računovodstvene poslove 



10. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za održavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada na području Općine promina za 2015. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: Ante Čupić, savjetnik za  

financijsko-računovodstvene poslove 

11. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2016. god.  

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: savjetnik za financijsko-

računovodstvene poslove 

12. Prijedlog programa javnih potreba u športu za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: savjetnik za financijsko-

računovodstvene poslove 

13. Prijedlog programa socijalnih potreba za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj pročelnik Žarko Suman 

14. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – Stanice Šibenik 

na području Općine Promina za 2016. god. 

predlagatelj: Općinski načelnik, izvjestitelj: viši savjetnik za pravne poslove  

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

predlagatelj: općinski načelnik, izvjestitelj: viši savjetnik za pravne poslove 

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu 

predlagatelj Općinski načelnik, izvjestitelj: viši savjetnik za pravne poslove 

17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javnih površina 

predlagatelj: općinski načelnik, izvjestitelj: viši savjetnik za pravne poslove 

18. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupa birača zastupljenih 

u općinskom vijeću Općine Promina 

predlagatelj: općinski načelnik, izvjestitelj: pročelnik Žarko Suman 

19. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

proračuna Općine 

Predlagatelj i izvjestitelj: pročelnik JUO Žarko Suman 

20. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima za vrijeme obnašanja dužnosti općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

predlagatelj i izvjestitelj: Žarko Suman 

21. Odluka o prestanku važenja Odluke o davanju koncesije 

predlagatelj i izvjestitelj: pročelnik Žarko Suman 

22. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik, izvjestitelj: pročelnik Žarko Suman 

23. Prijedlog Odluke o izmjeni naziva ulice 

predlagatelj i izvjestitelj: pročelnik Žarko Suman 

24. Prijedlog odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja javne rasvjete u 2016. 

predlagatelj i izvjestitelj: pročelnik Žarko Suman 

25. Analiza stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Promina za 2015. god. 

predlagatelj i izvjestitelj: zamjenik načelnika Žarko Duvančić 

26. Smjernice za organizaciju sustava civilne zaštite na području Općine Promina u 2016. 

god. 

predlagatelj i izvjestitelj: zamjenik načelnika Žarko Duvančić 

 
Molimo da sjednici Vijeća budete nazočni u zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak 

opravdate. 

                                                                                                            Predsjednik : 

                                                                                                          Danijel Džapo, v.r. 


