
 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa : 021-05/13-01/4 

Ur.Br : 2182/09-13-01 

Oklaj, 10. prosinca 2013. god.                    

 

                                                                                  VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                         -SVIMA - 

 

Temeljem članka 55. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina (Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije, broj 03/10) sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Promina, za dan 

17. prosinca 2013. godine ( utorak ) s početkom rada u 18.00 sati 

u vijećnici Općine Promina 

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći : 

 

DNEVNI RED 

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

 2. Postavljanje vijećničkih pitanja 

 3. Izvješće “EKO Promina“ o financijskom poslovanju za razdoblje 01. siječnja-   

     30. studenoga 2013. godine 

 4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju  cjenika br.2/13 o sakupljanju i odvozu komunalnog  

      otpada sa područja Općine Promina 

 5. Opći uvjeti obračuna odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba s 

      područja Općine Promina 

 6. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Promina za 2013. godinu 

 7. Prijedlog proračuna Općine Promina za 2014. godinu 

 8. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Općine Promina za 2014. godinu 

 9. Prijedlog projekcije proračuna Općine Promina za 2015. i 2016. godinu 

10. Prijedlog gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina 

       za 2014. godinu 

11. Prijedlog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina 

       za 2014. godinu 

12. Prijedlog javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2014. godinu 

13. Prijedlog javnih potreba u športu Općine Promina za 2014. godinu 

14. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama 

15. Prijedlog odluke o registru nerazvrstanih cesta 

16. Prijedlog odluke o porezima 

17. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi 

18. Prijedlog odluke o priključenju građevina na komunalne vodne građevine 

19. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Općine 

      Promina 



20. Prijedlog Županijskoj skupštini da se za mrtvozornika za područje Općine Promina 

      imenuje Indira Fistanić dr.med.  

21. Izvješće o radu Općinskog Načelnika za razdoblje 01. listopada -10. prosinca 2013.godine 

22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog plana podjele odvajanjem dijela   

      društva RAD d.o.o. Drniš s osnivanjem novog društva Čistoća d.o.o. Drniš 

       

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

opravdate, na tel. broj 881-018. 

 

                                                                                                            Predsjednik : 

                                                                                                           Danijel Džapo 


