
                    
 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA PROMINA 

 
KLASA: 021-05/18-01/4 

URBROJ: 2182/09-18-01 

Oklaj, 25. srpnja 2018. god. 

 

ZAPISNIK 

s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

održane dana 25. srpnja 2018. god. u prostorijama općinske vijećnice 

s početkom rada u 17,30 sati 

 

      Sjednicom predsjedava predsjednica vijeća Davorka Bronić.  

 

Utvrđivanje kvoruma 

       Nakon što je otvorila sjednicu i pozdravila nazočne, predsjednica je zamolila pročelnika da izvrši 

prozivku vijećnika te je konstatirala da je sjednici nazočno svih 11 vijećnika i to: Davorka Bronić, 

predsjednica, Zvonko Bare, Mario Juric, Josip Čulina, Branko Džaja, Milena Zelić, Nediljka Džepina, 

Tanja Tošić, Ana Pandža, Karolina Cota i Rajko Žulj, pa da vijeće zasjeda u punom sastavu i može 

donositi pravovaljane odluke. 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

Predsjednica je pročitala prijedlog Dnevnog reda: 

 

DNEVNI RED: 

 

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

2. Postavljanje vijećničkih pitanja 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Promina za 2018. god. 

4. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve u razdoblju 01.01. – 30.06.2018. god. 

5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Promina za 2018. god. 

6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Promina za 2018. god. 

7. Prijedlog II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2018. 

god. 

8. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2018. godinu 

9. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Promina za 2018. godinu 

10. Prijedlog II. izmjena Programa socijalnih potreba Općine Promina u 2018. god. 

11. Prijedlog Odluke o namjenskom korištenju naknade zbog zaštićenih prirodnih područja za 

2018. god. 

12. Prijedlog Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Bubamara 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem 

14. Prijedlog Odluke o protokolu Općine Promina za vrijeme obilježavanja blagdana, 

spomendana, obljetnica i drugih manifestacija  

 

Predlagatelj je konstatirao da je Izvještaj o korištenju proračunske pričuve sastavni dio Polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna te je predložio da se obje točke izlože zajedno i da se o njima glasuje 

objedinjeno. Kako nije bilo drugih primjedbi predsjednica je prijedlog dala na glasovanje nakon čega je 



konstatirala da je jednoglasno, s 11 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH usvojen Dnevni red s tim 

da će se toč.3. i 4. izložiti zajedno i o njima će se glasovati kao o jednoj točki.  

 
Ad.1. Kako nije bilo primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice, predsjednica je, nakon glasovanja, 

konstatirala da je isti jednoglasno verificiran. 

 

Ad.2. Vijećnička pitanja 

Vijećnik Žulj pitao je kad je u planu rada put od Lukara prema Razvođu, odnosno prema Sumana 

kućama. Načelnik je odgovorio da je napravljen put od Traljića do Sumana, te da će se isti obići i vidjeti 

je li potrebno nasipanje, ako jest, izdat će se nalog. 

Vijećnik je dalje pitao je li u planu postavljanje ležećih policajaca kroz naselje. Načelnik je odgovorio 

da se sad rješava projekt sanacije opasnih mjesta, a ako on ne dade željeni rezultat, tad će se ići na 

dodatna rješenja. 

Vijećnik Juric komentirao je kako na prekjučerašnjoj svečanoj sjednici vijeća nisu bili nazočni svi 

vijećnici, što smatra da nije bilo u redu. 

Dalje je pitao načelnika mogu li u spomen sobi biti spomenuti svi – i umrli hrvatski branitelji, kao što 

je Igor Bekić koji nema groba u Promini. 

Dalje je vijećnik Bare pitao što je sa spomen obilježjem kod Gospe Čatrnjske. 

Načelnik je odgovorio da se dokumentacija priprema i za to i za žrtve II. svjetskog rata, te da će u rujnu 

vezano za tu temu biti održan sastanak u Ministarstvu hrvatskih branitelja. 

Vijećnik Bare dalje je pitao kad će biti završena mrtvačnica, na što je načelnik odgovorio da će se radovi 

nastaviti sad, kad su osigurana sredstva i proveden natječaj za II. etapu, a trebali bi biti gotovi do rujna 

2018. god. 

Vijećnica Džepina je pitala kad će biti riješen problem uklanjanja olupina automobila s javne površine 

pored Doma, odnosno zauzeće jednog dijela ceste.  

Načelnik je odgovorio da je rješavanje u tijeku, ali da problem nije jednostavan budući da se stanje u 

katastru ne podudara sa stanjem u naravi te da je puno čestica koje treba riješiti. 

Vijećnica je dalje pitala je li vezano uz to ikome poslan dopis, na što je načelnik odgovorio da će se 

potrebne mjere poduzeti kad se riješi imovinskopravno pitanje. 

 

Ad.3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Promina za 2018. god. (uključena je i 

točka Ad.4. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve u razdoblju 01.01. – 30.06.2018. god. jer je 

predmetni izvještaj dio polugodišnjeg.) 

Nakon što je viši savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove usmeno iznio točku, uslijedila je 

rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Bare i Žulj te vijećnice Džepina, Zelić i Tošić. 

Nakon okončanja rasprave, predsjednica je dala na glasovanje prijedlog odluke te je konstatirala da je  

općinsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova ZA, 0 PROTIV,  0 SUZDRŽANIH donijelo sljedeću 

odluku: 

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Promina za 2018. god.  

Tekst Izvještaja prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Ad.5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Promina za 2018. god. 

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestitelj viši savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove.  

Izvjestitelj je usmeno detaljno obrazložio razloge predloženih izmjena i dopuna. Nakon provedene 

rasprave, predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je nakon prebrojavanja konstatirala da je 

općinsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova ZA, 0 PROTIV,  0 SUZDRŽANIH donijelo sljedeću 

odluku: 

Donose se II. izmjene i dopune Proračuna Općine Promina za 2018. god. 

Tekst II. izmjena i dopuna Proračuna prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. god. 

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestitelj viši savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove.  

Izvjestitelj je usmeno detaljno obrazložio razloge predloženih izmjena. 



Nakon provedene rasprave, predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je nakon prebrojavanja 

konstatirala da je općinsko vijeće većinom od 10 glasova ZA, 0 PROTIV, 1 SUZDRŽAN donijelo 

sljedeću odluku: 

Donose se II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2018. god. 

Tekst II. izmjena i dopuna Programa prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. 

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestitelj viši savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove.  

Izvjestitelj je usmeno detaljno obrazložio razloge predloženih izmjena. Nakon provedene rasprave, 

predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je nakon prebrojavanja konstatirala da je općinsko vijeće 

jednoglasno, s 11 glasova ZA, 0 PROTIV,  0 SUZDRŽANIH donijelo sljedeću odluku: 

Donose se II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god. 

Tekst II. izmjena i dopuna Programa prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 8. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu  

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestitelj viši savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove.  

Izvjestitelj je usmeno detaljno obrazložio razloge predloženih izmjena. Nakon provedene rasprave, 

predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je nakon prebrojavanja konstatirala da je općinsko vijeće  

većinom od 10 glasova ZA, 0 PROTIV, 1 SUZDRŽAN donijelo sljedeću odluku: 

Donose se II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.  

Tekst II. izmjena i dopuna Programa prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 9. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu 

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestitelj viši savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove.  

Izvjestitelj je usmeno detaljno obrazložio razloge predloženih izmjena.  

Nakon provedene rasprave, predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je nakon prebrojavanja 

konstatirala da je općinsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH 

donijelo sljedeću odluku: 

Donose se II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.  

Tekst II. izmjena i dopuna Programa prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 10. Prijedlog II. izmjena Programa socijalnih potreba Općine Promina u 2018. god.  

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestitelj viši savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove.  

Izvjestitelj je usmeno obrazložio predložene izmjene i dopune Programa.  

Nakon provedene rasprave, predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je nakon prebrojavanja 

konstatirala da je općinsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH 

donijelo sljedeću odluku: 

Donose se II. izmjene Programa socijalnih potreba Općine Promina u 2018. god.   

Tekst II. izmjena Programa prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad.11. Prijedlog Odluke o namjenskom korištenju naknade zbog zaštićenih prirodnih područja 

za 2018. god. 

Predlagatelj je općinski načelnik, izvjestitelj viši savjetnik za pravne poslove. Nakon usmenog iznošenja 

prijedloga i provedene rasprave predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je konstatirala da je 

općinsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH donijelo sljedeću 

odluku: 

Donosi se Odluka o namjenskom korištenju naknade zbog zaštićenih prirodnih područja za 2018. 

god. čiji tekst se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 12. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Bubamara  

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestitelj viši savjetnik za pravne poslove.  

Izvjestiteljica je donošenje nove odluke obrazložila dostavljenim mišljenjem Ministarstva znanosti i 

obrazovanja da ne može dati suglasnost na dostavljene Izmjene i dopune odluke o osnivanju vrtića, iako 

su donijete sukladno danim uputama, već samo na cjelovit akt o osnivanju, zbog čega treba donijeti 



novu odluku, s neizmijenjenim sadržajem, a ranije donijetu odluku kao i njene izmjene i dopune, staviti 

van snage.  

Kako nije bilo primjedbi ni prijedloga predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je nakon 

prebrojavanja konstatirala da je općinsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 

SUZDRŽANIH donijelo sljedeću odluku: 

Donosi se Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Bubamara koja se prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Ad.13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem 

Predlagatelj je općinski načelnik, a izvjestiteljica viša savjetnica za pravne poslove.  

Izvjestiteljica je usmeno obrazložila razloge zašto se predlaže donošenje izmjena Odluke koji se u suštini 

svode na to da se umjesto jedne turističke zone planiraju tri, čija ukupna površina i kapacitet odgovaraju 

ranijoj. Nakon provedene rasprave, predsjednica je prijedlog dala na glasovanje te je nakon 

prebrojavanja konstatirala da je općinsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 

SUZDRŽANIH donijelo sljedeću odluku: 

Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Promina sa smanjenim sadržajem. 

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad.14. Prijedlog Odluke o protokolu Općine Promina za vrijeme obilježavanja blagdana, 

spomendana, obljetnica i drugih manifestacija 

Predlagatelj je općinski načelnik, izvjestitelj viši savjetnik za pravne poslove. Nakon iznošenja 

prijedloga uslijedila je rasprava u kojoj su s primjedbama i prijedlozima sudjelovali gotovo svi vijećnici. 

Slijedom navedenog, predlagatelj je povukao prijedlog kako bi vijećnici mogli dostaviti primjedbe i 

prijedloge u pisanom obliku nakon čega će se dorađeni prijedlog, s uključenim prijedlozima vijećnika i 

mišljenjem podnositelja o istima, ponovno staviti na dnevni red sjednice vijeća. Predsjednica je zatražila 

od vijećnika da svoja mišljenja dostave što prije, a najkasnije do iduće sjednice. 

 

 

Sjednica je zaključena u 19 sati i 30 min.    

 

 

 

Zapisnik sastavila:                                                                                       PREDSJEDNICA                                       

                                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Senka Knežević                                                                                           Davorka Bronić 

                                                                                                                  


