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OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE PROMINA
Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15), te članku 43. stavak 1. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ broj 10/09, 9/10, 5/11, 3/13 i 8/13), Općinskom vijeću Općine Promina podnosim
IZVJEŠĆE O RADU
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016.
U navedenom periodu inicirao sam, osigurao pripremu i provođenje akata i odluka Općinskog
vijeća te realizciju projekata Općine planiranih Proračunom Općine i drugih aktivnosti iz
samoupravnog djelokruga i to kako slijedi:
1. Sportsko igralište „Žagra“ opremljeno je i stavljeno u funkciju
2. Izvršen je obilazak hodnih staza Bogočin – Nečven – Puljane – Ćorića mlinovi –
Bilušića buk i pripremljena prezentacija za sastanak s NP Krka
3. U tijeku je ispravni postupak za darovanu zemlju u svrhu izgradnje centralne mrtvačnice
u Oklaju
4. HCR provodi izviđanje terena i odluka o razminiranju dijela prostora u zahvatu poljskog
puta u predjelu „Tošića ograda“
5. HEP ODS priprema rekonstrukciju elektro mreže Grgurevići, Ujakovići i plan za javnu
rasvjetu
6. U suradnji s tvrtkom Flamtron d.o.o. priprema se izrada projektne dokumentacije u
svrhu gradnje solarne elektrane snage 10 MW na prostoru zone „Razvođsko plandište“
7. U postuku suradnje s Gradom Kninom izvršen je uvid u projektnu dokumentaciju za
lokacijsku dozvolu za gradnju vjetro elektrane „Biskupija – Promina“
8. U tijeku su razgovori sa Šibenskim vodovodom radi izrade projektnog zadatka za izradu
projektne dokumentacije sanacije vodovodne mreže i proširenje za prominsko područje,
(projektnu dokumentaciju financirale bi Hrvatske vode)

9. Održan je sastanak s Mihom Miočem (Vodovod i odvodnja), projektni zadatak upućen
je u Hrvatske vode a razmotrilo se i moguće projektno rješenje za odvodnju po naseljima
10. U tijeku je priprema dokumentacije za zaštitu zakonitosti napuštenih eksploatacijskih
polja boksita
11. U komunalnoj djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta prioritet je dan cestama Čitluk
– Bogatići i Oklaj - Podi
12. Prijevoz srednjoškolaca realiziran je kroz ugovor s Autotransportom – Šibenik
13. Sa Solar timom je održan sastanak radi raščlambe trenutnih mogućnosti za gradnju
manje solarne elektrane
14. Vodi se postupak za ishođenje uporabne dozvole za zgradu na k.č.284/2 i 284/4 i
priprema daljnji postupak za građevinsku dozvolu
15. Potpisan je ugovor s NP Krka za nastavak hodnice Oklaj – Nečven
16. Izrađen je projekt -Trg ispred gospodarskog centra te uređenje i sanacija fasade
17. MRRFEU je prijavljen projekt: NC Paraći i rasvjeta Novo naselje
18. Priprema se projektiranje reciklažnih dvorišta i moguće sufinanciranje
19. U Ministarstvu gospodarstva održan je sastanak u vezi solarne elektrane
20. Nadležni iz Zavoda za prostorno uređenje Šibensko – kninske županije obišli su teren
za turističku zonu
21. Održana je radionica u vezi energetske obnove kuća
22. U Zagrebu je održan sastanak u MRRFEU (potpis ugovora za NC Paraći) i sastanak s
turskom firmom Sjajna zvijezda radi prezentacije potencijala i mogućih ulaganja
23. Odboru u Zagrebu predstavljen je projekt solarne elektrane zbog prijema u Ministarstvu
gospodarstva i zakonske procedure za realizaciju, gospodarska zona, ruralni turizam,
Ministarstvo kulture za Ćorića kuće, DGU...
24. Proveden je inspekcijski nadzor ilegalnog odlagališta „Dubrava“ – program aktivnosti
u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016.
25. Održan je sastanak na inicijativu mještana sela Nečven s NP Krka i izrađivačem
prostorno planske dokumentacije, tema neriješen urbanistički plan uređenja i
nepropisani uvjeti građenja unutar građevinskog područja za selo Nečven unutar NP
Krka
26. Tradicionalne prominske igre su pripremljene, organizirane i provedene unatoč lošim
vremenskim uvjetima
27. Održana je proslava Dana državnosti i „Prominski bronzin“
Neki od projekata su još u tijeku, ili zbog određenih razloga nisu još realizirani i to:
28. Projekt modernizacije javne rasvjete - Državna komisija za kontrolu postupka javne
nabave odbila je žalbu žalitelja „Veritas Esco“d.o.o. i prihvatila poništenje natječaja
29. II izmjene i dopune PP Općine, izrađivača URBOS – Split, u tijeku je korekcija
konačnog prijedloga, u skladu s danim primjedbama nadležnih tijela
30. Odvjetnički ured Vinko Samardžić vodi sudske predmete koji su u tijeku te periodično
dostavlja izvješće – pregled stanja predmeta
31. Među ostalim predmetima priprema raščlambu mogućnosti za „Staru školu“ i
„Veterinarsku ambulantu“, škole, te trgovinu Čitluk

Uz to
32. Nadležnim tijelima dostavljeno je izvješće o mjerama iz Nacionalne strategije
33. Pripremljeno je i dostavljeno Izvješće o bagatelnoj nabavi
34. Zamjenik je sudjelovao na Radionici o provedbi programa održivog razvoja lokalne
zajednice u Zadru
35. Donio sam izmjene Pravilnika o unutarnjem redu sukladno uputi Ministarstva uprave
36. U suradnji s HAKOMom priprema se postupak prema HT – u u svrhu sklapanja
ugovora i utvrđivanje naknade za služnost
37. Sudjelovao sam u radu Skupštine Gradske čistoće Drniš
38. U Zagrebu sam bio na sastancima Prominskog odbora radi proračuna, izvješća o
aktualnostima i lobiranja po problematici
39. S Veterinarskom stanicom dogovoreno je i provodi se zbrinjavanje pasa lutalica
40. Prominskoj misi u Zagrebu dana je potpora
41. Izjava o fiskalnoj odgovornosti i izviješće o nepravilnostima dostavljeni su nadležnim
tijelima
42. Ministarstvo zaštite okoliša provelo je inspekcijski nadzor Plana gospodarenja otpadom
Načelnik
Tihomir Budanko

