
                    
 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA PROMINA 

 
KLASA: 021-05/18-01/3 

URBROJ: 2182/09-18-01 

Oklaj, 08. lipnja 2018. god. 

 

ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

održane dana 08. lipnja 2018. god. u prostorijama općinske vijećnice 

s početkom rada u 17,30 sati 

 

      Sjednicom predsjedava predsjednica vijeća Davorka Bronić.  

 

Utvrđivanje kvoruma 

       Nakon što je otvorila sjednicu i pozdravila nazočne, predsjednica je zamolila pročelnika da izvrši 

prozivku vijećnika te je konstatirala da je sjednici nazočno 9 vijećnika i to: Davorka Bronić, predsjednica, 

Zvonko Bare, Mario Juric, Josip Čulina, Milena Zelić, Nediljka Džepina, Tanja Tošić, Karolina Cota i 

Rajko Žulj (9). 

      Na sjednici nije nazočna vijećnica Ana Pandža i Branko Džaja (2). 

      Predsjednica je konstatirala da postoji kvorum (9 od 11 vijećnika) te da vijeće može donositi 

pravovaljane odluke.  

 

Usvajanje dnevnog reda: 

Predsjednica je pročitala prijedlog Dnevnog reda.  

Na prijedlog vijećnika Žulja da vijeće pod točkom razno raspravi o nazivima i datumima obilježavanja 

pojedinih blagdana u Općini, predsjednica mu je odgovorila da je za raspravu potrebno da vijeću 

prethodno bude upućen prijedlog akta u pisanom obliku. Uputila ga je da se obrati Odboru za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost koji će sastaviti prijedlog prema njegovim naputcima, nakon čega se 

isti može dostaviti Vijeću na raspravu i odlučivanje.  

Kako na predloženi Dnevni red nije bilo drugih primjedbi, predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te 

je konstatirala da je jednoglasno, s 9 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH usvojen sljedeći  

 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

2. Postavljanje vijećničkih pitanja 

3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Promina 

4. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Promina 

5. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Bubamara 

6. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Promina za razdoblje 2018. – 2023. godine 

7. Izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07. – 31.12.2017. god. 

8. Izvještaj o radu EKO PROMINA d.o.o. za 2017. god.  

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

Na zapisnik nije bilo primjedbi osim što je vijećnik Bare tražio da se zapisnici ubuduće objavljuju na 

internetskim stranicama Općine te je isti jednoglasno verificiran. 

 

Ad.2. Postavljanje vijećničkih pitanja 



Vijećnik Žulj načelniku je postavio pitanje da li je predsjednici bio upućen poziv da posjeti Općinu kad 

je bila u Šibensko-kninskoj županiji. Načelnik je odgovorio da Općina nije bila uključena u posjet te da 

je pitanje koga će u takvim slučajevima obići u nadležnosti protokola ureda predsjednice i županije. 

Dalje je pitao da li je u planu ove godine podići spomenik braniteljima na mjestu gdje su nelegalno 

izgrađene garaže pored Doma kulture koje bi trebalo srušiti. Načelnik je odgovorio da su projekti uređenja 

okoliša Doma kulture gotovi, te se čeka natječaj na koji bi Općina aplicirala, a što se tiče spomenika, 

ostaje da se postigne dogovor gdje i kako će se postaviti, te da se o tome donese odluka. 

Vijećnik Juric pitao je postoji li alternativa javnim radovima, budući da su završili upravo onda kad su 

najpotrebniji, na što je načelnik odgovorio da je zatraženo zapošljavanje nova 3 djelatnika u javnim 

radovima. 

Vijećnica Cota pitala je li planirana gradnja solarnih elektrana na području Suknovaca u kontradikciji s 

razvojem turizma na tom području.  

Načelnik je rekao da su prostornim planom uređenja Općine planirane tri zone, te da će u postupku III. 

izmjena i dopuna Prostornog plana biti provedena javna rasprava tijekom koje će svi zainteresirani moći 

dati primjedbe i prijedloge za nadopune. Lokacija za solarne elektrane je planirana iznad Suknovaca, u 

izdvojenim građevinskim područjima, u površini od 15 ha, s tim što bi trebale biti spojene podzemnim 

kabelom kako ne bi bilo zračenja. Osim toga, prije početka gradnje investitori moraju dobiti ocjenu 

utjecaja na okoliš, kako bi se ispitala mogućnost štetnih utjecaja. 

Vijećnik Bare pitao je načelnika je li zadovoljan opsegom posla kojeg su odradili zaposleni u javnim 

radovima na poslovima zaštite od požara tijekom 6 mjeseci koliko su radili. 

Načelnik je odgovorio da su očistili put od sv. Mihovila prema Gulovićima, Matovcu, Čilašima, Gospi, 

do asfalta prema Ljubotiću, a uz to je dio radnika određeno vrijeme bio na bolovanju. Što se tiče 

vatrogastva, rekao je da je nedavno bio održan sastanak s predstavnicima Vatrogasne zajednice, međutim 

da tu postoji problem određivanja nadređenosti radi odgovornosti DVD-a kojemu Općina godišnje daje 

120.000,00 kn. Zato se traži zajednički nadzor nad provođenjem radova. 

Vijećnik Bare dalje je pitao u kojoj je fazi izrada grba i zastave Općine, na što je dobio odgovor da je 

Odluka Općinskog vijeća, zajedno s potrebnim grafičkim i drugim prilozima odabranog rješenja, odmah 

po sjednici Općinskog vijeća, sredinom travnja, upućena Ministarstvu uprave, odnosno Povjerenstvu za 

davanje mišljenja o zahtjevu radi dobivanja rješenja kojim se predloženi grb i zastava odobravaju, 

međutim da do danas nije primljen nikakav odgovor. 

Predsjednica je načelniku postavila pitanje je li poznato što Dom zdravlja Drniš namjerava s praznim 

stanovima u zgradi Doma u Oklaju, a načelnik je odgovorio da je Dom zdravlja u financijskim 

problemima koje nije u stanju samostalno riješiti zbog čega je zatražena i financijska pomoć Općine, koja 

je voljna pomoći, ali traži da se zauzvrat u Oklaju dnevno obavljaju laboratorijske pretrage.  

Predsjednica je dalje pitala u čijoj je nadležnosti zamjena oštećenih putokaza, kao što je onaj za 

Manojloviće, te natpisa na grobljima. Načelnik je odgovorio da su putokazi na županijskoj cesti u 

nadležnosti ŽUC-a, a natpise na grobljima će provjeriti djelatnici komunalnog društva. 

Vijećnik Juric pitao je u kojoj je fazi postupak dodjele zemljišta mladim obiteljima. Načelnik je odgovorio 

da se u tom postupku pojavio problem s graničnim zemljištem u privatnom vlasništvu zbog čega se čitav 

postupak znatno odužio. 

Predsjednica je dalje pitala može li se išta poduzeti vezano uz sanaciju školske zgrade čiji krov 

prokišnjava, u učionicama se za vrijeme kiše drže kante, zidovi dvorane su puni gljivica, voda curi i preko 

elektroinstalacija te prijeti opasnost od strujnog udara, a ravnatelj kaže da je problem saniran. 

Načelnik je odgovorio da je općina županiji u više navrata slala dopise sa zahtjevom da se nešto hitno 

poduzme, s fotografijama i upozorenjem na opasnost, posljednji puta nedavno, ali da do sad ništa nije 

poduzeto ni od strane županije, niti se škola javila na natječaj koji je bio raspisan za energetsku obnovu.  

 

Ad. 3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Promina 

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestitelj viša savjetnica za pravne poslove. 

Izvjestiteljica je objasnila razloge zašto se predlažu izmjene Statuta objavljenog u SV ŠKŽ br. 2/18 

primjedbama koje je na tekst Statuta dao Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji u postupku 

nadzora nad zakonitošću usvojenih općih akata, pri čemu su u tekstu Statuta uočili nekoliko pogreški, 

nakon čega je objasnila svaku izmjenu ponaosob.  



Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je nakon prebrojavanja 

konstatirala da je općinsko vijeće jednoglasno, s 9 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH donijelo 

sljedeću odluku: 

Donosi se Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Promina. 

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad.  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Promina 

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestitelj viša savjetnica za pravne poslove. 

Nakon što je izvjestiteljica obrazložila razloge predložene izmjene, u otvorenoj raspravi nije bilo pitanja 

ni primjedbi, te je predsjednica prijedlog dala na glasovanje i nakon prebrojavanja konstatirala da je 

općinsko vijeće jednoglasno, s 9 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH donijelo sljedeću odluku: 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Promina. 

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Bubamara 

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestitelj viša savjetnica za pravne poslove. 

Izvjestiteljica je prijedlog izmjena i dopuna obrazložila primjedbama koje je na tekst Odluke, kao akta o 

osnivanju ustanove predškolskog odgoja, dalo Ministarstvo odgoja i obrazovanja u postupku ocjenjivanja 

sukladnosti Odluke o osnivanju sa zakonom.  

Po završenoj raspravi u kojoj su sudjelovali vijećnik Bare i vijećnica Džepina predsjednica je prijedlog 

dala na glasovanje te je nakon prebrojavanja konstatirala da je općinsko vijeće jednoglasno, s 9 glasova 

ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH donijelo sljedeću odluku: 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Bubamara. 

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 6. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Promina za razdoblje 2018. – 2023. godine 

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestitelj viša savjetnica za pravne poslove. 

Nakon izlaganja izvjestiteljice u kojem je obrazložila razloge donošenja i iznijela sadržaj Plana održana 

je rasprava u kojoj je na pitanja vijećnika Bare i Žulja odgovarao općinski načelnik.  

Po završenoj raspravi predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je nakon prebrojavanja konstatirala 

da je općinsko vijeće većinom od 8 glasova ZA, 0 PROTIV, 1 SUZDRŽAN, donijelo sljedeću odluku: 

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Promina za razdoblje 2018. – 2023. godine. 

Tekst Plana prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad.7. Izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07. – 31.12.2017. god. 

Nakon što je općinski načelnik usmenim putem izložio osnovne točke izvještaja, predložio je vijećnicima 

da pitaju ono što ih konkretno zanima. 

Pitanja su postavili vijećnik Žulj (rad Odbora za gospodarski razvoj Općine, zamjena azbestnih 

vodovodnih cijevi), vijećnica Cota (tko sudjeluje u određivanju strateških ciljeva), vijećnik Bare 

(mogućnost prenamjene zone u turističku, informacije o aktivnostima oko iskopavanja pronađene lokacije 

žrtava II. svj. rata na lokaciji Mokro Polje, dopis Ministarstva državne imovine vezano uz bunar 

Osmanovac, promocija monografije o Promini), vijećnik Čulina (hidroelektrana, financijska pomoć za 

nabavu vatrogasnog vozila), vijećnica Džepina (sanacija legla stršljenova), vijećnik Juric (sanacija lokve 

Bristovača u Razvođu), a načelnik je na ista iscrpno odgovorio. 

Po završetku rasprave, predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je konstatirala da je općinsko vijeće 

jednoglasno, s 9 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH, donijelo sljedeću odluku: 

Prihvaća se Izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07. – 31.12.2017. god. 

 

Ad.8. Izvještaj o radu EKO PROMINA d.o.o. za 2017. god.  

Izvještaj je iznio direktor Eko Promine, Ivan Bilandžija, nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su 

pitanjima sudjelovali vijećnici Juric, Bare, Žulj, te predsjednica i vijećnica Džepina. 



Po završetku rasprave, predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je konstatirala da je općinsko 

vijeće većinom od 8 glasova ZA, 0 PROTIV, 1 SUZDRŽAN, donijelo sljedeću odluku: 

Prima se na znanje Izvještaj o radu EKO PROMINA d.o.o. za 2017. god. 

 

 

Predsjednica je sjednicu zaključila u 19 sati i 18 min.    

 

 

 

Zapisnik sastavila:                                                                             PREDSJEDNICA                                       

                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Senka Knežević                                                                                 Davorka Bronić 

                                                                                                                  


