
                        
     
      REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PROMINA 

 

KLASA: 021-05/18-01/11 

URBROJ: 2182/09-18-01 

Oklaj, 22. studenog 2018. god.                

                                                                                      VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                         -SVIMA - 

 

Temeljem članka 55. st.1. i 56., a u svezi s člankom 40. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina 

(„Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije“- broj 03/10, 11/12, 7/14) sazivam  

 

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Promina,  

za dan 30. studenog  2018. god. (petak), s početkom rada u 17,00 sati 

 u općinskoj vijećnici 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

2. Postavljanje vijećničkih pitanja 

3. Prijedlog III. izmjena i dopune Proračuna Općine Promina za 2018. godinu 

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

4. Prijedlog III. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu 

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

5. Prijedlog III. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

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

6. Prijedlog III. izmjena programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 

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

7. Prijedlog II. izmjena programa socijalnih potreba za 2018. godinu 

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

8. Prijedlog Proračuna Općine Promina za 2019. godinu 

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

9. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Promina za 2019. god. 

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

10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

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

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

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

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 

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

13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu 

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

14. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2019. godinu 

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

15. Prijedlog Odluke o visini boda komunalne naknade 

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

16. Prijedlog Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na 

području Općine Promina za 2019. godinu 



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

17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Promina za 2019. god. 

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

18. Analiza stanja sustava CZ na području Općine Promina 2018. g.  

predlagatelj: općinski načelnik; izvjestitelj: zamjenik općinskog načelnika 

19. Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Općine Promina (za 2019. god.) s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje 

predlagatelj: općinski načelnik, izvjestitelj: zamjenik općinskog načelnika 

20. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina 

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

21. Prijedlog Rješenja o promjeni naziva ulice u Razvođu 

predlagatelj i izvjestitelj: pročelnik JUO 

 

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

                                                                                                                

                         Predsjednica:                                                                                                                          

                     Davorka Bronić, v.r. 


