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                                                                                      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  

 

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Promina,  

za dan 08.listopada 2020. godine (četvrtak), s početkom rada 15.15 sati 

u vijećnici u zgradi Općine 

 
Za sjednicu se predlaže sljedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina 

 

2. Postavljanje vijećničkih pitanja 

 

3. Prijedlog Odluke o namjenskom korištenju sredstava naknade zbog zaštićenih prirodnih 

područja za 2020 godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik, Izvjestitelj : Viši savjetnik za financijsko 

računovodstvene poslove 

 

4. Prijedlog II. izmjene i dopune proračuna Općine Promina za 2020 godinu 

      Predlagatelj: Općinski načelnik, Izvjestitelj : Viši savjetnik za financijsko  

računovodstvene poslove 

 

5. Prijedlog II. izmjene i dopune gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Promina za 2020 godinu 



Predlagatelj: Općinski načelnik, Izvjestitelj: Viši savjetnik za financijsko 

računovodstvene poslove 

 

6. Prijedlog II. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Općine Promina za 

2020 godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik, Izvjestitelj: Viši savjetnik za financijsko 

računovodstvene poslove 

 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima 

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

 

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva groblja u naselju Bobodol kao komunalne 

   infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

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

 

9. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju povjerenstva za određivanje 

imena ulica i trgova 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje, Izvjestitelj: Predsjednik odbora za izbor i 

imenovanje 

 

10. Zaključak o primanju na znanje godišnjeg izvješća o stanju društva i godišnjeg 

financijskog izvješća EKO Promina d.o.o. za 2019. godinu 

    Predlagatelj: Općinski načelnik, Izvjestitelj: Direktorica komunalnog poduzeća 

 

11. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Općine Promina 

Predlagatelj: Općinski načelnik, Izvjestitelj: Direktorica komunalnog poduzeća 

 
 

 

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

opravdate. 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                            Predsjednica : 

                                                                                                          Davorka Bronić  

 

 


