
                    
     
      REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PROMINA 

 

KLASA : 021-05/17-01/21 

URBROJ: 2182/09-17-01 

Oklaj, 01. ožujka 2017. god.                    

                                                                                      VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                         -SVIMA - 

 

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

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

 

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Promina,  

za dan 8. ožujka 2017. god. (srijeda), s početkom rada u 18,00 sati 

u općinskoj vijećnici  

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

2. Postavljanje vijećničkih pitanja 

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: savjetnik za financijsko-

računovodstvene poslove 

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Promina za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: savjetnik za financijsko-

računovodstvene poslove 

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina 

za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: savjetnik za financijsko-

računovodstvene poslove 

6. Godišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: savjetnik za financijsko-

računovodstvene poslove 

7. Godišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Promina za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: savjetnik za financijsko-

računovodstvene poslove 

8. Godišnje izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2016. god. 

predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: zamjenik načelnika Žarko 

Duvančić 

9. Godišnje izvješće EKO Promina d.o.o. za 2016. god. 

izvjestitelj: direktor Ivan Bilandžija 

10. Prijedlog izmjene Proračuna Općine Promina za 2017. god. 

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

11. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Promina za 2017. god. 

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



12. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2017. 

god. 

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

13. Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2017. god. 

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

14. Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Promina za 2017. god. 

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

15. Prijedlog izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Općine Promina za 2017. god. 

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

16. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog 

zemljišta mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Općine 

Promina 
predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: viši savjetnik za pravne poslove 

17. Odluka o jednokratnoj potpori za troškove studija redovnim studentima u 2017. god. 
predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: viši savjetnik za pravne poslove 

18. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba 

i zastave Općine Promina 
predlagatelj: općinski načelnik Tihomir Budanko, izvjestitelj: viši savjetnik za pravne poslove 

 

  

 

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

                                                                                                                

         Predsjednik : 

                                                                                                          Danijel Džapo 


