
                      
      REPUBLIKA HRVATSKA 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA PROMINA 
            OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-05/14-01/7 

Ur.Br: 2182/09-14-01 

Oklaj, 25. studenog 2014. god.                    

 

                                                                                      VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                             -SVIMA - 

 

Temeljem članka 55. st. 1. a u svezi sa člankom 40. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Promina (Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije, broj 03/10 i 11 /12) sazivam  

8. sjednicu općinskog vijeća općine Promina, za dan 

 

05. prosinca 2014. godine (petak) s početkom rada u 18 sati 

u vijećnici Općine Promina 

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

2. Postavljanje vijećničkih pitanja 

3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunu odluke o priznanjima 

4. Prijedlog odluke o prodaji robe izvan prodavaonica 

5. Prijedlog natječaja za prodaju općinskih stanova 

6. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju čestice zemlje 389/1 k.o. Oklaj 

    i čest.zem.230/9 i 230/11 k.o. Oklaj 

7. Prijedlog zaključka o priznanju  prava vlasništva na nekretnini označenoj kao čest.zem. 

    284/9 k.o. Oklaj 

8. Prijedlog odluke o osnivanju gospodarske zone 

9. Prijedlog rješenja o imenovanju odbora za priznanja Općine Promina 

10. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Promina za 2014. godinu 

11. Prijedlog proračuna Općine Promina za 2015. godinu 

12. Prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2015. godinu 

13. Prijedlog projekcije proračuna Općine Promina za razdoblje 2015.-2017. godine. 

14. Prujedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine  

      Promina za 2015. godinu 

15. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

      Promina za 2015. godinu 

16. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2015. godinu 

17. Prijedlog javnih potreba u športu Općine Promina za 2015. godinu 

18. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe birača 

       zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Promina za 2014. godinu 

19. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe birača 

       zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Promina za 2015. godinu 



20. Izvješće Općinskog Načelnika o radu za razdoblje od 03. rujna do 25. studenoga 2014. 

      godine. 

21. Informacija Načelnika o zahtjevu „Nova energija d.o.o.“ za korigiranje prostora   

      predviđenog za izgradnju vjetroelektrane Vrbnik 

22. Informacija Načelnika o Promemoriji s održanih razgovora na proširenom odboru za  

      gospodarski razvoj Općine Promina. 

23. Izvješće Načelnika o utrošku sredstava tekuće pričuve proračuna za razdoblje 01.01.  

      do 30.11.2014. godine 

24. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o nerazvrstanim cestama 

25. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za prodaju stanova u vlasništvu Općine    

      Promina 

26. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za stjecanje, otuđenje  

      i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Promina 

    

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

opravdate na tel broj 881-018 

 

                                                                                                            Predsjednik: 

                                                                                                          Danijel Džapo 


