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                                                                                      VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                         -SVIMA - 

 

 

 

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

Promina („Službeni vijesnik Šibensko–kninske županije“- broj 03/10 i 11/12) sazivam  

 

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Promina,  

za dan 17. srpnja 2015. godine (petak), s početkom rada u 18 sati 

u vijećnici u zgradi Općine 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

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

2. Postavljanje vijećničkih pitanja 

3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Promina za 2015. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: Ante Čupić, viši 

financijsko-računovodstveni referent 

4. Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Općine Promina 

predlagatelj i izvjestitelj: općinski načelnik Tihomir Budanko 

5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II ciljanih izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: Žarko Suman, pročelnik 

6. Prijedlog Odluke o pretvaranju prava – tražbine u udjel u temeljnom kapitalu 

trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik 

predlagatelj: načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj Senka Knežević, stručni suradnik 

za pravne poslove 

7. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za naziv ulica 

predlagatelj: načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj Žarko Suman, pročelnik 

8. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Promina u 2013. i 

2014. god. 

predlagatelj i izvjestitelj: zamjenik općinskog načelnika Žarko Duvančić 

9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Promina u 2015. god.  

predlagatelj i izvjestitelj: zamjenik općinskog načelnika Žarko Duvančić 



10. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu 

informacija Općine Promina 

predlagatelj: pročelnik Žarko Suman, izvjestitelj Senka Knežević, stručni suradnik za 

pravne poslove 

 

 

    

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

opravdate. 

                                                                                                            Predsjednik : 

                                                                                                          Danijel Džapo 


