
               
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA POLAČA  

        Općinsko vijeće 
KLASA: 021-08/21-01/35 

URBROJ: 2198/26-01-21-2 

Polača, 03. prosinca 2021. godine

 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Polač

 Sukladno članku 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Polača („Službeni glasnik“ 

Općine Polača, broj 1/21. ) predsjednik Općinskog 

Općinskog vijeća Općine Polača na kojoj sjednici su donesene slijedeće Odluke: 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača od 01.01.

2. II. Izmjene i dopuna Proračuna Općine Polača za 2021. godinu sa pripadajuć

3. Odluka o II. izmjenama 

godinu,  

4. Proračun Općine Polača za razdoblje 2022.

5. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Polača za 2022. godinu,

6. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Polača za 2022. godinu,

7. Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Polača putem javnog natječaja i Odluka o 

izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Polača, 

8. Odluka o prihvaćanju miješanog komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada 

Jagodnja Gornja, 

9. Odluka o davanju na korištenje 

(kombinirani radni stroj) i malčera,

10. Prethodni prijedlozi o imenovanju člana Skupštine i Nadzornog odbora trgovačkog društva 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac,   

11. Odluka o prihvaćanju miješanog komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada 

Jagodnja Gornja (Grad Makarska),

12. Odluka o prihvaćanju miješanog komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada 

Jagodnja Gornja (Komunalno trgovačko društvo „Bilan „ d.o.o. ).

 

Na istoj sjednici nazočilo je 7

završena u 11,10 sati. 

 

     

     

     

 

 

2021. godine 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 

. sjednice Općinskog vijeća Općine Polača održane dana 30. studenog 

s početkom u 10,00 sati 

 

 

Sukladno članku 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Polača („Službeni glasnik“ 

Općine Polača, broj 1/21. ) predsjednik Općinskog vijeća Općine Polača sazvao je 3

Općinskog vijeća Općine Polača na kojoj sjednici su donesene slijedeće Odluke:  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača od 01.01.-  30.06.2021. godine,

i dopuna Proračuna Općine Polača za 2021. godinu sa pripadajuć

 i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Polača za 2021. 

Proračun Općine Polača za razdoblje 2022.-2024. godine sa pripadajućim programima,

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Polača za 2022. godinu, 

uka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Polača za 2022. godinu, 

Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Polača putem javnog natječaja i Odluka o 

ajpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Polača, 

Odluka o prihvaćanju miješanog komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada 

o davanju na korištenje rabljenog građevinskog stroja rovokopač

(kombinirani radni stroj) i malčera, 

Prethodni prijedlozi o imenovanju člana Skupštine i Nadzornog odbora trgovačkog društva 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac,    

Odluka o prihvaćanju miješanog komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada 

Gornja (Grad Makarska), 

Odluka o prihvaćanju miješanog komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada 

Jagodnja Gornja (Komunalno trgovačko društvo „Bilan „ d.o.o. ). 

nazočilo je 7. vijećnika Općinskog vijeća Općine Polača te j

      Općinsko vijeće

         

          

 2021. godine  

Sukladno članku 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Polača („Službeni glasnik“ 

vijeća Općine Polača sazvao je 3. sjednicu 

 

30.06.2021. godine, 

i dopuna Proračuna Općine Polača za 2021. godinu sa pripadajućim programima, 

roračuna Općine Polača za 2021. 

2024. godine sa pripadajućim programima, 

uka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 

Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Polača putem javnog natječaja i Odluka o 

ajpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Polača,  

Odluka o prihvaćanju miješanog komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada 

rabljenog građevinskog stroja rovokopač-utovarivač 

Prethodni prijedlozi o imenovanju člana Skupštine i Nadzornog odbora trgovačkog društva 

Odluka o prihvaćanju miješanog komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada 

Odluka o prihvaćanju miješanog komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada 

Općinskog vijeća Općine Polača te je ista sjednica 

Općinsko vijeće 

   Predsjednik 

    Ante Bačić 


