
                      
      REPUBLIKA HRVATSKA 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA PROMINA 
            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/16-01/17 

URBROJ: 2182/09-16-01 

Oklaj, 10. svibnja 2016. godine 

 

                                                                               VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                  -SVIMA – 

 

 

Temeljem članka 55. stavka 1. i  članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije¨ broj 03/10 i 11/12) , sazivam 

 

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Promina 

za dan 16. svibnja 2016. godine (ponedjeljak), 

 s početkom rada u 18,00 sati u Općinskoj vijećnici 

 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika s 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

2. Postavljanje vijećničkih pitanja 

3. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Mandatne komisije 

Predlagatelj i izvjestitelj: pročelnik Žarko Suman 

4. Izvješće Mandatne komisije  

Izvjestitelj: predsjednik Mandatne komisije 

5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. god. 

Predlagatelj: općinski načelnik, izvjestitelj: savjetnik za financijsko-računovodstvene 

poslove 

6. Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Općine Promina za 2016. god. 

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

poslove 

7. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Promina 

predlagatelj: Općinski načelnik; izvjestitelj: pročelnik 

8. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Promina 

predlagatelj: Općinski načelnik; izvjestitelj: pročelnik 



9. Prijedlog Pravilnika o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i 

trgova na području Općine Promina 

predlagatelj: Općinski načelnik; izvjestitelj: pročelnik 

10. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Promina 

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

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Promina 

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

12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Promina 

predlagatelj: Općinski načelnik; izvjestitelj: pročelnik 

13. Izvješće s godišnje skupštine komunalnog društva EKO-PROMINA d.o.o. 

Izvjestitelj: općinski načelnik 

 

 

 

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

opravdate. 

 

 

 

 

                                                                                                                   Predsjednik: 

                                                                                                                 Danijel Džapo 


