
 

 

 

 

 

 

Klasa : 021-05/20-01/19 

Urbroj: 2182/09-20-01 

Oklaj, 15.srpnja 2020. god.                    

 

 

                                                                                      VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                         -SVIMA - 

 

 

 

Temeljem članka 55. st.1. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina („Službeni 

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

 

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Promina,  

za dan 22.srpnja 2020. godine (srijeda), s početkom rada 17.00 sati 

u vijećnici u zgradi Općine 

 
Za sjednicu se predlaže sljedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 17. i 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

 

2. Postavljanje vijećničkih pitanja 

 

3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Promina za 2020 godinu 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : Viši savjetnik za financijsko 

računovodstvene poslove 

 

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture  Općine Promina za 2020 godinu 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : Viši savjetnik za financijsko  

računovodstvene poslove 

 

5. Prijedlog I. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 

2020 godinu 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : Viši savjetnik za financijsko 

računovodstvene poslove 

 

6. Prijedlog I. izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2020 godinu 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : Viši savjetnik za financijsko 

računovodstvene poslove 

 

7. Prijedlog I. izmjena programa javnih potreba u sportu Općine Promina za 2020 god. 



Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : Viši savjetnik za financijsko 

računovodstvene poslove 

 

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna programa socijalnih potreba Općine Promina za 2020  

godinu. 

Predlagatelj : Općinski načelnik , Izvjestitelj : Viši savjetnik za financijsko 

računovodstvene poslove 

 

9. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Promina za 2020 

godinu. 

Predlagatelj :Općinski načelnik, Izvjestitelj : Viši savjetnik za financijsko 

računovodstvene poslove 

 

10. Prijedlog zaključka o primanju na znanje izvješća o korištenju tekuće zalihe 

za razdoblje siječanj - lipanj 2020 godine. 

 

11. Prijedlog odluke o utvrđivanju svojstva Trga u Oklaju kao komunalne 

infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : savjetnik za opće i pravne poslove 

 

12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva parkirališta u centru Oklaja kao komunalne 

infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

Predlagatelj : Općinski načelnik , Izvjestitelj : savjetnik za opće i pravne poslove 

 

13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva javne površine od pošte u Oklaju do trga  

kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : savjetnik za opće i pravne poslove 

 

14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva igralište Žagra i parkiralište kod igrališta 

Žagra kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : savjetnik za opće i pravne poslove 

 

15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva javne površine iza Doma kulture u Oklaju, 

Dječjeg igrališta iza Doma kulture u Oklaju i javno sportskog i rekreacijskog  

prostora iza Doma kulture u Oklaju kao komunalne infrastrukture javnog dobra u  

općoj uporabi 

Predlagatelj : Općinski načelnik , Izvjestitelj : savjetnik za opće i pravne poslove 

 

16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva parkirališta od centra Oklaja, ispred  

staračkog doma i škole do kućnog broja Put kroz Oklaj 75 kao komunalne 

infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : savjetnik za opće i pravne poslove 

 

17. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje Doma kulture u Mratovu EKO Promina  

d.o.o. 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : Pročelnik JUO 

 

18. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje Mobilnog reciklažnog dvorišta EKO 

Promina d.o.o. 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : Pročelnik JUO 



19. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje mrtvačnice u Oklaju EKO Promina 

d.o.o. 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : Pročelnik JUO 

 

20. Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2019. godine 

Predlagatelj : Općinski Načelnik, Izvjestitelj : Općinski načelnik 

 

21. Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Promina 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : Općinski načelnik 

 

22. Vjerodostojno tumačenje članka 83. st.1. točka 3. Prostornog plana uređenja Općine 

Promina sa smanjenim sadržajem 

Predlagatelj : Općinski načelnik, Izvjestitelj : Općinski načelnik 

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

opravdate. 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                            Predsjednica: 

                                                                                                          Davorka Bronić  

 

 


