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ZAPISNIK
sa 2.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje

od 03.kolovoza 2017.g.

Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održana je 03.kolovoza 2017.godine s
početkom u 12 sati, u vijećnici Općine Kistanje.

Sjednicom predsjedava predsjednik Marko Sladaković, koji utvrđuje :
-da su prisutni slijedeći vijećnici:Gordana Rončević, Branka Bunčić,Rajko Mandić, Vinko

Šuša,Marko Kardum,Sava Vojnović,Vujo Krneta,Petar Golomejić i Ružica Jelača,
-odsutni su :Paško Ivanović,Nebojša Gladović i Ivan Palić, svi opravdano,
-da sjednici,pored općinskih vijećnika, prisustvuju još i: Goran Reljić, načelnik Općine

Kistanje;Borislav Šarić, zamjenik općinskog načelnika; Roko Antić, zamjenik općinskog načelnika iz
reda pripadnika hrvatskog naroda ;Marijan Poturović,pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kistanje i Sandra Ardalić, samostalni upravni referent u JUO Općine Kistanje,

-da su pozivi sa dnevnim redom i materijalima uredno dostavljeni svim vijećnicima.

Na samom početku sjednice, predsjednik Marko Sladaković  predlaže vijećnicima da se zbog
stanja izazvanog požarom na širem području općine Kistanje i visoke dnevne temperature, aktualni sat
odgodi za slijedeću sjednicu te da se danas raspravlja samo o  predloženim aktima  o kojima valja
donijeti odluke.

Predsjednik Marko Sladaković  poziva vijećnika Vinka Šušu da položi zakletvu, budući  nije bio
prisutan na 1.konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kistanje ,13.06.2017.g., te nakon toga
ustaje i izgovara  riječi svečane prisege, a vijećnik Vinko Šuša  ustaje i izgovara riječ:“PRISEŽEM“.

Goran Reljić, načelnik Općine Kistanje moli predsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje za
riječ kako bi upoznao prisutne sa situacijom vezano za požar koji je izbio 1.-2. 08.2017.g. na području
naše općine. Nakon što je dobio riječ, načelnik govori o tome da je požar zahvatio dosta velike površine
da se dosta raširio prostorom, da su u njegovom gašenju angažirane jake snage kako s područja naše
županije ,tako i izvan nje. Ističe požrtvovanost svih vatrogasaca, posebno Dobrovoljnog vatrogasnog
društva „Sveti Juraj“ iz Kistanja koji su se opasno izložili opasnosti u gašenju požara. Odradili su velike
zadatke.Nadalje kaže da je Stožer civilne zaštite Općine Kistanje do sada održao tri sjednice, da je
dežurao i dežura, da je Stožer poduzeto sve potrebne mjere kako bi se snagama na terenu  pružila puna
logistička podrška . Općina Kistanje osigurala je dovoljno hrane i vode za sve vatrogasce koji su na
području naše općine. Situacija je bila posebno opasna u selu Čučevu i Krnete. Provedena je u jednom
trenutnu i evakuacija ljudi iz sela Krnete.U Kistanjama je, kaže, održan i Županijski stožer civilne
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zaštite , kojem sastanku su prisustvovali Glavni vatrogasni zapovjednik RH (S.Tucaković), ministar u
Ministarstvu obrane RH (D.Krstičević), župan Šibensko-kninske županije (Goran Pauk ) sa članovima
Županijskog stožera , D.Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik ,i drugi. Županijski stožer civilne
zaštite preuzeo je rukovođenje situacijom od Stožera civilne zaštite Općine Kistanje, jer je obim požara i
opasnost prešla granice nižeg ranga . Konstatira da su u gašenju požara uključene vatrogasne snage i iz
drugih županija, vojska i policija. Stalni su kontakti sa Centrom 112, Glavnim vatrogasnim
zapovjednikom ,Županijskim vatrogasnim zapovjednikom i Područnim uredom za zaštitu i spašavanje .
Pratimo situaciju kako se odvija. Stožer civilne zaštite Općine Kistanje odradio je odlično posao, sve što
je trebalo, mirne glave, administrativno također na visini zadatka.

Nadalje, nastavlja sa informiranjem prisutnih o krađi  šest kamera koje su koristili znanstvenici
za istraživanje životinjskog i biljnog svijeta na području naše općine, koji su nešto više od mjesec dana
kod nas obavljali istraživanja biljnog i životinjskog svijeta. Kamere su koristili za snimanje životinjskog
svijeta,njihovog života, kretanja, itd. Kamere su sadržale SIM kartice. A neko ih je ukrao. Šteta je oko
30 tisuća kuna. Dakle, ne samo da su ukradene kamere nego sa njima i te kartice na kojima su snimke
životinjskog i biljnog svijeta, što predstavlja i najveću vrijednost u svemu tome.  Razmišljamo da damo
i nagradu onome tko nam donese bar te SIM kartice. Bilo bi dobro, ukoliko bi ste mogli, da se ovim
pitanjem pozabavite i zamolite ljude da,ukoliko ih budu pronašli, da ih donesu u općinu kako bi smo ih
vratili ekipi znanstvenika koja je radila kod nas. Da ne govorim o tome kakva je to blamaža za našu
općinu. Pronašli su divlje mačke, tropsku zmiju itd. O ovome je upoznata i policija.

Dodaje da je Općina Kistanje i po drugi put zaredom najtransparentnija Općina na području
Republike Hrvatske. To je neki kontinuitet. Nada se da će tako biti i slijedeće godine.

Na kraju čita pismo Ministarstva gospodarstva kojim je Općini Kistanje odobren projekt
izgradnje inkubatora „Krka“, vrijednosti preko 15 milijuna kuna. Poziva prisutne da se aktivno uključe u
provedbu ovog projekta.

Roko Antić, zamjenik općinskog načelnika,kaže da je stvarno ponosan na rad Stožera civilne
zaštite Općine Kistanje i svih vatrogasaca koji su pokazali požrtvovanost u gašenju požara,bili smo
maksimalno ozbiljni. Nadalje, dodaje da je nakon dvadeset godina okončan dovršetak infrastrukture u
novom naselju „Kistanje 1“,ulice su konačno riješene, izuzev ulice Gojka Šuška i nogostupa, ali će
,nada se, i to biti riješeno. Glavnina radova je dovršena. Zahvaljuje se svima koji su doprinijeli tome.

Marko Sladaković,predsjednik  poziva nazočne da glasuju o usvajanju Zapisnika sa
1.konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 13.06.2017.g.

Vijećnik Sava Vojnović kaže da ne može glasovati o zapisniku kada ga je dobio na samoj
sjednici.

Marijan Poturović,pročelnik , kaže da se dogodio tehnički propust što zapisnik nije bio sa
drugim materijalima u koverti koju su vijećnici dobili sa pozivom za ovu sjednicu, ali da taj zapisnik u
sebi ne sadrži ništa drugo do ono što je odlučeno na toj 1.konstituirajućoj sjednici ovog Općinskog
vijeća , na kojoj su verificirani rezultati provedenih lokalnih izbora i izabrani predsjednik Općinskog
vijeća Općine Kistanje i njegovi zamjenici. Zapisnik je prihvaćen  od Ureda državne uprave u Šibensko-
kninskoj županiji, a njegove su odluke objavljene. Zahvaljujući odlukama koje ste vi donijeli i koje su u
tom zapisniku, vi danas sjedite ovdje.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasuju o zapisniku sa 1.konstituirajuće
sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje ,od 13.06.2017.g.
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Glasuje se.

Nakon glasovanja  predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da su vijećni  jednoglasno
usvojili zapisnik sa 1.konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 13.06.2017.g.

Predsjednik Marko Sladaković  prelazi na dnevni red i kaže:
-da je za sjednicu bio predložen dnevni red :

l. Polugodišnji izvještaj o izršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g
2. Druge izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 20l7.g.
3. Druge izmjene Programa razvojnih programa za 20l7.g.
4. Druge izmjene Programa socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za

20l7.g.
5. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kistanje
6. Druge izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i

komunalnih vodnih građevina t 2011 .
7. Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 20l7.g.
8. Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom viječu Općine Kistanje za 20l7.g.
9. Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u

razdoblju rujan -prosinac 2017.9.
10. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području

Općine Kistanje (usklađenje 1).
11. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara na području Opčine Kistanje

i pita da li ima neko primjedbe na predloženi dnevni red ili dopune dnevnog reda?

Pročelnik Marijan Poturović kaže da  točka 10. i točka 11. čine jedinstvenu, jednu točku
dnevnog reda ,pa predlaže da te dvije točke budu točka 10. dnevnog reda, a kao točku 11. dnevnog reda
,predlaže donošenje Odluke o prestanku važenja Pravilnika o pravu na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi dnevni red
1. Tko je “ZA” usvajanje predloženog dnevnog reda , glasuje svih 10 prisutnih vijećnika .
2. Tko je “PROTIV”- nema!
3. Suzdržanih -nema!

Nakon glasanja predsjednik vijeća Marko Sladaković utvrđuje da su vijećnici Općine
Kistanje jednoglasno usvojili sljedeći

DNEVNI RED

l. Polugodišnji izvještaj o izršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g
2. Druge izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 20l7.g.
3. Druge izmjene Programa razvojnih programa za 20l7.g.
4. Prve izmjene Programa socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za

20l7.g.
5. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kistanje
6. Druge izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i

komunalnih vodnih građevina t 2011 .
7. Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 20l7.g.
8. Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom viječu Općine Kistanje za 20l7.g.
9. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju rujan -

prosinac 2017.g.
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10. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine
Kistanje (usklađenje 1) i Plan zaštite od požara Općine Kistanje.

11.Odluka o prestanku važenja Pravilnika o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija.

Rasprava o dnevnom redu

Točka 1.
Polugodišnji izvještaj o izršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g.

Predsjednik Marko Sladaković napominje da je prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g. dostavljen vijećnicima  sa pozivom za
dnevni red i otvara raspravu.

Pročelnik Marijan Poturović  ukratko  govori o tome da  se u indeksu vidi da  u izvještajnom
razdoblju ostvareno  37% planiranih prihoda, a 31% planiranih rashoda. Razlog za to je  provođenje
postupaka nabave , kada se tiče  planiranih rashoda za planirane investicijske rashode. S prihodima je
slično. Vidljivo je da se neki  planirani i očekivani prihodi nisu ostvarili i vjerojatno se i neće ostvariti
do kraja godine. Međutim ,kao što će se vidjeti kasnije u predloženim II.Izmjenama i dopuna proračuna
Općine Kistanje za 2017.g.,nakon izvještajnog razdoblja ostvareni su neki drugi prihodi na koje se nije
računalo, a započete su i investicije koje su planirane.  Važno je znati da Polugodišnji izvještaj
predstavlja dokument izrađen temeljem vjerodostojnih podataka iz poslovnih knjiga  Općine Kistanje
,koje se vode u knjigovodstvu i računovodstvu i podaci u njemu su takvi kakvi jesu. Općina se nije
zaduživala,nije koristila proračunsku zalihu,nije davala jamstva,niti ih je primala.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju o prihvaćanju Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g.

1. Tko je “ZA” usvajanje , glasuje 8 vijećnika
2. Tko je “PROTIV”- nema!
3. Suzdržanih – dva vijećnika!

Nakon glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje, Marko Sladaković, utvrđuje da je
većinom glasova prisutnih vijećnika,

Na temelju članka 12, 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08,136/12) ,članka
15.Pravilnika  o polugodišnjem  i godišnjem  izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“,br.24/13)
i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10.i 4/13)
Općinsko vijeće Općine Kistanje na 02.sjednici 03.kolovoza  2017.g. donosi

ODLUKU
o donošenju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju  Proračuna Općine Kistanje

za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g.

I.
1.Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-

lipanj 2017.g. u tekstu koji  čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika .
2. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske

županije“ .
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Točka 2.
Druge izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 20l7.g.

Predsjednik Marko Sladaković napominje da je Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna
Općine Kistanje za 2017.g. dostavljen vijećnicima  sa pozivom za dnevni red i otvara raspravu.

Pročelnik Marijan Poturović u uvodnom izlaganju govori to tome da su u Prijedlogu drugih
izmjena i dopuna proračuna  Općine Kistanje za 2017.g. planirani manji izdaci i ukupno manji prihodi u
odnosu na osnovni plan. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje I-VI
2017.g. pokazao je da se neki prihodi nisu ostvarili i gotovo je sigurno da se i neće  ostvariti  do kraja
godine. No, ostvareni su prihodi os Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, od
MRRFEU, od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja , od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost ,od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, od Ministarstva kulture i sl.To su
sve namjenski prihodi,po sklopljenim ugovorima. Temeljem tih prihoda i njihovih namjena, valjalo je
predložiti ove druge izmjene proračuna kako bi se postupci nabave mogli započeti.

Predsjednik Marko Sladaković pita ima li još netko za raspravu?
Vijećnik Petar Golomejić pita koja je to Udruga antifašista  koja je navedena u predloženim

izmjenama proračuna?
Goran Reljić, općinski načelnik kaže da je to udruga Šibensko-kninske županije koju koliko zna

financijski pomažu i druge općine i gradovi.
Vijećnik Petar Golomijić, pita o grobljima , posebno  ga interesira uređenje katoličkog groblja u

Kistanjama, priključak vode, o čemu se dugo priča, itd. Vidi neke iznose od pola milijuna kuna za
groblja, to je dobro, ali smatra da i katoličko groblje treba biti uključeno u sve to.

Goran Reljić, općinski načelnik, kaže da je zbog neaktivnosti Vodovoda i odvodnje d.o.o.
Šibenik problem priključka vode na katoličkom groblju ostao neriješena, iako je Općina Kistanje sa
svoje strane uradila sve što su tražili.  Imamo 14 naselja na području općine. Moramo voditi brigu o
svim grobljima. Treba obići sva groblja i obaviti razgovore sa ljudima i vidjet ćete kako je stanje na
drugim grobljima. I pored groblja, postoje i koze. Nada se da će se i problem priključka vode na
katoličkom groblju riješiti. Do sada nije bilo sluha Vodovoda šibenskog.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju o Drugim izmjenama i dopunama
proračuna Općine Kistanje za 2017.g.

4. Tko je “ZA” usvajanje , glasuje 8 vijećnika
5. Tko je “PROTIV”- jedan!
6. Suzdržanih – jedan!

Nakon glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje, Marko Sladaković, utvrđuje da je
većinom glasova prisutnih vijećnika,

Na temelju članka  7.st.3.i članka 39.stasvka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“,broj 87/08 i
15/15) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj
5/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2.sjednici Općinskog vijeća Općine Kistanje,
od 03.kolovoza 2017.godine, donosi

ODLUKA
o donošenju Izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje (II) za 2017.godinu

I.

1. Donose se  Izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje (II) za 2017.godinu  u tekstu koji čini
sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.

2. Ova odluka i Izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje (II) za 2017.godinu,objavit će se u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
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II.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave  u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske

županije“ .

Točka 3.
Druge izmjene Programa razvojnih programa za 20l7.g.

Predsjednik Marko Sladaković napominje da je Prijedlog drugih izmjena i dopuna Plana
razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g. dostavljen  je vijećnicima  sa pozivom za dnevni red i
otvara raspravu.

Marijan Poturović, pročelnik  u uvodu pojašnjava da se u Planu razvojnih programa nalaze
pozicije koje su kao takve date  u programskom dijelu proračuna  sa određenim pojašnjenjima i
količinama/mjerama/pokazateljima rezultata i što se pojedinim stavkama želi postići-što je svrha
pojedinih troškova.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju oDrugim izmjenama i dopunama
Plana razvojnih programa za 2017.g.

7. Tko je “ZA” usvajanje , glasuje 8 vijećnika
8. Tko je “PROTIV”- jedan!
9. Suzdržanih – jedan!

Nakon glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje, utvrđuje da je većinom glasova
prisutnih  vijećnika,

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu („Narodne novine“ ,broj 87/08,136/12) i članka 32.Statuta
Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09,15/10 i 4/13), Općinsko vijeće
Općine Kistanje na 2.sjednici od 03.kolovoza 2017.godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Drugih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje  za 2017.godinu

sa projekcijama za 2018. i 2019.g.

I.

1. Donose se Druge izmjene i dopune Plana razvojnih  programa Općine Kistanje za
2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog
zapisnika.

2. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.

II.

Ova Odluka  sa Drugim izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Kistanje za
2017.godinu, sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu,objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije“
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Točka 4.
Prve izmjene Programa socijalnih i drugih potreba građana na području

Općine Kistanje za 20l7.g.

Predsjednik Marko Sladaković napominje da su Druge izmjene i dopune Programa socijalnih i
drugih potreba građana na području općine Kistanje za 2017.g. sa pozivom i dnevnim redom za ovu
sjednicu,uredno dostavljeni vijećnicima, te otvara raspravu.

Budući nije bilo rasprave, predsjednik zaključuje raspravu .

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju o Drugim  izmjenama i dopunama
Programa socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu.

Glasuje se.
1. Tko je “ZA” usvajanje , glasuje 8 vijećnika
2. Tko je “PROTIV”-nema!
3. Suzdržanih – dvojica!

Nakon provedenog glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje, Marko
Sladaković, utvrđuje da je većinom glasova nazočnih vijećnika ,

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13.,152/14. i 99/15.), a u
vezi sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu
(„Narodne novine“  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09.,
146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti
za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Akcijskim planom desetljeća za uključivanje Roma
2005. – 2015. godine, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),  i
članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj
8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2..sjednici, od 03.kolovoza 2017.g., donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu

Članak 1.
U članku 2. Programu socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.15/2016) , iznos 927.000,00 kuna zamjenjuje se
iznosom:1.035.900,00 kuna.

Članak 2.
U članku 3. Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.15/2016) , se raspodjeljuju na slijedeći način:

PLAN I.IZMJENE
u kunama

1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć 40.000 60.000
2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 20.000 10.000
3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske
obnove

30.000 30.000

4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev 500.000 500.000
5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin 5.000 5.000
6. Pomoć starim i nemoćnim 93.000 0
7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi 5.000 5.000
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10.Sufinanciranje programa javnih radova 144.000 146.900
11.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni
programom  socijalne pomoći

75.000 75.000

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom predškole/
mala škola

15.000

13. Program predškole (Mala škola) 35.000
14. Igraonice za djecu i mladež-cjelogodišnji program 30.000
15.Godišnje nagrade učenicima srednjih škola i studentima 0 39.000

16. Podmirenje troškova stanovanja  korisnicima prava na zajamčenu
minimalnu naknadu

0 100.00

SVEUKUPNO: 927.000 1.035.900

Izvori financiranja PLAN I.Izmjene
Općina Kistanje 249.000 357.900
Šibensko-kninska županija 500.000 500.000
Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa 8.000 8.000
Hrvatski zavod za zapošljavanje 170.000 170.000

UKUPNO: 970.000 1.035.900

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj
županiji», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

Točka 5.
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kistanje

Predsjednik Marko Sladaković napominje da je prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine
Kistanje sa pozivom i dnevnim redom za ovu sjednicu,uredno dostavljen vijećnicima, te otvara
raspravu.

Pročelnik Marijan Poturović u uvodnom izlaganju govori o tome
-da je u Općini Kistanje godinama prisutna dilema da li donijeti ovu odluku ili ne, kako je

donijeti i sl. ,kada se nema  sredstava,
-da JLS imaju zakonsku obvezu donijeti Odluku o socijalnoj skrbi –isplaćivati naknadu

troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade,
-da će biti nemoguće provesti odluku ukoliko se u proračunu ne osiguraju financijska sredstva

za isplatu naknade , ali ni ukoliko se ne poveća broj zaposlenih u upravnom odjelu koji će provoditi
upravni postupak,

-da je na području općine Kistanje prosječno bilo između 487 i 506 korisnika zajamčene
minimalne naknade,

-da pravo na naknadu troškova stanovanja imaju svi kojima je Centar za socijalnu skrb izdao
izvršno rješenje o isplati zajamčene minimalne naknade i to u visini do 50% iznosa zajamčene
minimalne naknade do podmirenja troškova stanovanja (voda,struja,odvoz smeća,stanarina,plin i sl.),

-da je visina mjesečne zajamčene minimalne naknade za samca 880 ili više kuna mjesečno tako
da bi godišnje trebalo osigurati u proračunu preko dva milijuna kuna za tu namjenu,

- da bi, u slučaju da taj iznos Općina Kistanje i osigura za tu namjenu u svom proračunu, ona
ostala bez financijskog kapaciteta za sufinanciranje projekata za koje može , kao svih ovih godina do
sada, povući namjenska sredstva iz drugih izvora financiranja  pa  bi njen razvoj bio upitan,

-da očito zakonodavac nije vodio računa o tome da sve JLS u RH nemaju isti financijski , a ni
kadrovski kapacitet. Što je JLS bogatija ,broj siromašnih u njoj je manji , a prihodi su joj veći u odnosu
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na one JLS koje su siromašnije, u kojima je obrnuto:što je JLS siromašnija, broj siromašnih je veći , a
prihodi su manji

-da zakon treba provesti, da svi moraju po zakonu imati ista prava , ali da se za provedbu zakona
moraju prethodno osigurati uvjeti  bez kojih je zakon samo mrtvo slovo na papiru,

-da je njegovo izlaganje u svrhu upoznavanja vijećnika o kakvom se problemu radi i koje su
pretpostavke za uspješnu provedbu predmetne odluke.

Goran Reljić, općinski načelnik , kaže :
-da je situacija vrlo teška i da nije jednostavno provesti zadatak Ministarstva za

demografiju,obitelj, mlade i  socijalnu politiku koji je Općini Kistanje naložen odmah i trajno,
-da smo siromašna općina, da nemamo novca, da nemamo ni dovoljno službenika,
-da je na području Republike Hrvatske samo 1/3 JLS koje provode Zakon o socijalnoj skrbi

kada se radi o naknadi troškova stanovanja, i to samo one bogate,
- da treba porazgovarati sa Ministarstvom financija od kojeg treba zatražiti dodatna sredstva

potpore, kao i suglasnost za zapošljavanje novih službenika,
-da treba porazgovarati i sa Ministarstvom za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku.
Smatra da bi možda trebalo donijeti odluku da se ne slažemo sa naloženim od strane

Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku i da tražimo rješenja posle tog razgovora .
Jer nema druge opcije. 506 korisnika ne možemo isplatiti. Svi brišu ruke. Centar za socijalnu skrb,
Županija. Ili da prolongiramo donošenje ove odluke. Do sada smo na ime jednokratne pomoći došli do
80 tisuća kuna isplaćene pomoći. Imamo mnogo ljudi oboljelih od raka, oboljele djece, ljudi … Ne
možemo „ugasiti“ prijevoz učenicima srednjih škola i druge pomoći.

Vijećnik Vujo Krneta, kaže da je problem siromaštva za nas težak i čini se nepremostiv problem
jer su nam prihodi mali , a veliki je broj siromašnih na području naše općine. Predlaže  da se prolongira
donošenje Odluke dok ne prođu godišnji odmori, dok se ne porazgovara sa Ministarstvom financija i
Ministarstvom za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku, kojima treba objasniti naše probleme i
poteškoće. A smatra da bi bilo dobro uspostaviti kontakte i sa drugim općinama i gradovima koji imaju
isti ili sličan problem  pa vidjeti što se može  učiniti jednom zajedničkom akcijom. Trebalo bi se možda
udružiti sa sebi sličnima i zajednički pokušati riješiti problem.

Roko Antić, kaže da se pokazala socijalna osjetljivost prema građanima koji imaju potrebe za
pomoć, ali da načelo socijalne pravde ne bi trebalo prekršiti na način da oni koji ne rade bolje žive od
onih koji rade . Također smatra da je odobravanje jednokratne socijalne pomoći  bez pravog kriterija pa
se ona odobrava onima koji su uporni , a ne onima koji stvarno imaju potrebe za njom. Naglašava da
Centar za socijalnu skrb u Kninu redovito upućuje  građane na nas .Smatra da donošenje odluke treba
prolongirati .

Goran Reljić, dodaje da se nešto događa čudno, da ljudi donose medicinsku i drugu
dokumentaciju iz koje je razvidno da imaju potrebe za pomoć i da su im zahtjevi  opravdani. Ako
želimo provesti ovu odluku moramo zaposliti još dvije osobe jer ne možemo sadašnju upravu zaposliti i
na provedbi ove odluke, to je dodatan posao. Treba provesti upravni postupak za 506 osoba. Pokušao
sam na nekim mjestima razgovarati, ali ne ide. Moramo razgovarati sa nadležnim ministarstvima.
Želi da bude rasprava na Općinskom vijeću do razgovora sa nadležnim ministarstvima. Na sljede.

Marijan Poturović,  kaže da je predložena odluka  u skladu sa zakonom, da  u sebi sadrži jasno
propisanu proceduru , kriterije, korake za njeno provođenje. Kao predstavničko tijelo, mi moramo
provoditi i poštivati zakone,  ali možemo i moramo upozoriti zakonodavca da neka njegova rješenja nisu
provediva,ili su teško provediva jer prilikom propisivanja nekih zakonskih rješenja i obveza nije vodio
ili je nedovoljno vodio računa o tome kako se živi u najsiromašnijim općinama i sa kojim se
problemima suočavaju  pojedine JLS  , kao što je naša! Predlažem da donesemo ovu odluku ali na način
da se njena primjena odgodi dok se ne osiguraju financijska sredstva za njeno provođenje ,unošenjem
jedne odredbe u toj odluci . Također, predlažem da se uputi pismo Ministarstvu financija i Ministarstvu
za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku i pojasniti ovaj problem. Moramo pokazati da uistinu
želimo provoditi zakone, ukoliko za njihovo provođenje imamo mogućnosti. Ja bih donio i poseban
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zaključak Općinskog vijeća kojim će se zatražiti  pomoć Ministarstva financija kako za dodatna sredstva
za naknadu stanovanja ,tako i za zapošljavanje novih službenika.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju o predloženoj Odluci o socijalnoj
skrbi Općine Kistanje .

10. Tko je “ZA” usvajanje , glasuje svih 10 vijećnika
11. Tko je “PROTIV”- nitko!
12. Suzdržanih – nitko!

Nakon glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje, Marko Sladaković, utvrđuje
da je jednoglasno

Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14,
99/15,51/16 i 16/17) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ br.8/09.,15/10,4/13) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2.sjednici održanoj 03.kolovoza
2017.g., donosi

ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE KISTANJE

I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom  Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se
djelatnost socijalne skrbi, načela i financiranje djelatnosti socijalne skrbi na području Općina  Kistanje
(u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći prava iz područja socijalne skrbi
koja osigurava Općina, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, nadležnost i postupak ostvarivanja i
druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Članak 2.

(1)Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osiguravaju se u
Proračunu Općine.

(2)Općinsko vijeće Općine za svaku kalendarsku godinu donosi Program financiranja potreba
socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Program), kojim se utvrđuje potrebe u djelatnosti socijalne skrbi
propisano Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), prava na ostale naknade propisane
ovom Odlukom te planirana sredstva za te namjene.

(3)Broj korisnika ili visina novčane pomoći i obuhvat socijalne pomoći utvrđene ovom
Odlukom mogu biti ograničeni ovisno o stanju sredstava u Proračunu Općine.

Članak 3.

(1)Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja
Jedinstveni upravni odjel - nadležan za djelatnost socijalne skrbi, primjenjujući odredbe Zakona o
općem upravnom postupku i Općinski načelnik, ako ovom Odlukom ili zakonom nije drugačije
određeno.

(2)Poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja samostalno Jedinstveni upravni odjel ili u suradnji s
Centrom za socijalnu skrb.

(3)Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava i mogućnosti propisanih ovom Odlukom
Općinski načelnik može povjeriti Centru za socijalnu skrb, te drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj
za obavljanje tih poslova odnosno usluga i to na temelju ugovora o međusobnim pravima i obvezama.
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Članak 4.

Prava utvrđena ovim Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine ako je zakonom ili
drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili drugih
pravnih i fizičkih osoba.

Članak 5.

(1)Smatra se da u smislu zakona o socijalnoj skrbi osoba može sama sebe uzdržavati ako
sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti sredstvima od prodaje imovine ili
davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje
osnovnih životnih potreba.

(2)Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili
nasljeđivati.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 6.

(1)Korisnici socijalne skrbi ( u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci jesu samac i
kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

(2)Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti
- hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine,
- stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine
- te druge osobe koji su Zakonom definirani kao korisnici socijalne skrbi.

(3) Korisnik ostvaruje pravo na naknadu iz socijalne skrbi ukoliko ispunjava uvjete određene
ovom Odlukom.

Članak 7.

(1)Samac je osoba koja živi sama.
(2)Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove

života bez obzira na srodstvo.
(3)Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji

zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i
dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije
do navršene 29. godine života.

(4)Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
(5)Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj

Članak 8.

(1)Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe.
(2)Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog

razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja.
(3)Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom

obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.

Članak 9.

(1)Imovinsko stanje čine prihodi i imovina samca ili članova kućanstva.
(2)Prihodima se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka

od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.)
ostvarene u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos
uplaćenog poreza i prireza.
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(3)Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i
stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri,
dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u
inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi
statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statuta člana obitelji smrtno stradalog
hrvatskog branitelja.

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVIJETI I NAČIN OSTVARIVANJA

Članak 10.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se slijedeća prava:
1. Naknada za troškove stanovanja,
2. Jednokratna naknada,
3. Naknada za trošak ogrjeva,
4. Naknada za novorođeno dijete,
5. Naknada za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
6.Naknada humanitarnim organizacijama i udrugama
7.Drugi oblici socijalne pomoći

Članak 11.

(1)Naknade i visina naknada iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđene su sukladno Zakonu.
(2)Naknade i visina naknada iz stavka 1. točaka 2. do 5. ovog članka ostvarivati će se sukladno

proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.
(3)Naknade i visina naknada iz stavka 1. točka 6. i 7.ovog članka ostvarivat će se sukladno

proračunskim sredstvima Općine Kistanje ,odnosno temeljem prethodno  osiguranih financijskih
sredstava iz drugih izvora financiranja (projekti financirani sredstvima iz EU itd.).

(4)U slučaju da prihodi proračuna Općine ne budu dostatni za pokrivanje cjelokupnih troškova
iz prethodnog stavka, Općinski načelnik može posebnim aktom utvrditi način i kriterije ostvarivanja
prava te iznos potpore za svako od navedenih prava u prethodnom stavku.

1. Naknada za troškove stanovanja
Članak 12.

(1)Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja odobrava se korisniku – samcu ili
kućanstvu pod uvjetima propisanim Zakonom, odnosno korisniku po izvršnom rješenju Centra za
socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi.

(2)Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin,
grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

(3)Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku, do iznosa polovice iznosa zajamčene
minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona o
socijalnoj skrbi.

(4)Naknada za troškove stanovanja odobrava se rješenjem, a realizira se tako da Općina,
djelomično ili u cijelosti, plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je obavila uslugu
ili utvrđenu visinu najma uplati na žiro-račun najmodavca, sukladno ugovoru o najmu.

(5)Najmoprimac može ostvariti pravo naknadu za troškove najamnine ako uz zahtjev priloži
ovjereni ugovor o najmu stana kojim dokazuje status najmoprimca. Ne priznaje se pravo najmoprimcu
za troškove najamnine, ukoliko je sklopio ugovor s bliskim srodnicima koji čine zajedničko kućanstvo
(krvnim srodnicima u ravnoj lozi, otac, majka, u pobočnoj lozi brat, sestra, djed, baka).

(6)Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz  ovoga članka nema Korisnik ako stan ili
dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene.

(7)Pravo na naknadu za troškove stanovanja  iz ove Odluke, nema Korisnik ako na području
Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje,
poslovni prostor ili kuću za odmor te koji stambeni prostor koristi bez valjane pravne osnove.



Zapisnik sa 2.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje ,od 03.08.2017.g.
Stranica 13 od 34

13

Članak 13.

(1)Postupak za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja prema ovoj odluci
pokreće se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava
i donosi rješenje.

(2)Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, dostaviti  slijedeće dokaze potrebne za ostvarivanje
prava:

-izvršno  rješenje o ostvarenom pravu na pomoć za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb i
fotokopiju zadnje isplatnice;

- uvjerenje o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice;
- uplatnicu za utrošak električne energije, vode i dr. troškova stanovanja
- ugovor o najmu ovjeren od strane javnog bilježnika
- te po potrebi i druge dokaze.

Članak 14.

Zahtjev se podnosi najkasnije do 15.-og u mjesecu za mjesec u kojem će se pravo ostvariti
a ako je zahtjev podnesen iza 15. u mjesecu, korisnik ostvaruje pravo od prvog dana sljedećeg mjeseca.

2. Jednokratna naknada
Članak 15.

(1)Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih
materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili
školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode, kupnje ortopedskih pomagala,
nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ili druge nevolje.

(2)Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na
naknadu u naravi.

(3)Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično kad se utvrdi da je to
povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi, odnosno da postoji velika vjerojatnost da tu
pomoć neće koristiti namjenski.

(4)Jednokratna naknada u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti za samca u iznosu od
najviše pet osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona za socijalnu skrb, odnosno za kućanstvo sedam
osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona.

(5)U iznimnim slučajevima Općinski načelnik može, na prijedlog Odbora za socijalnu skrb
kojeg osniva Općinsko vijeće, odobriti jednokratnu naknadu i preko iznosa iz stavka 4. ovog članka.

(6)Jednokratne naknade mogu se odobravati do visine sredstava osiguranih Programom za
socijalnu skrb za tekuću godinu.

Članak 16.

(1)Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom
upravnom odjelu i predočenjem pripadajuće dokumentacije kojom se dokazuje postojanje uvjeta za
ostvarivanje tog prava.

(2)Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, dostaviti  slijedeće dokaze potrebne za ostvarivanje
prava:

- dokaz o ukupnim prihodima i imovini
- uvjerenje o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice
- izjavu o zajedničkom kućanstvu
- medicinsku dokumentaciju
- dokaz o troškovima liječenja
- dokaz o pretrpljenoj šteti (požar, poplava i sl.)
- te po potrebi i druge dokaze
(3)Jednokratna naknada odobrava se rješenjem.
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(4)Jedinstveni upravni odjel i Centar za socijalnu skrb  Knin razmjenjuje podatke o priznatim
jednokratnim naknadama.

3. Naknada za trošak ogrjeva
Članak 17.

(1)Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se
pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos
za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi  Šibensko-kninska županija.

(2)Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava  Šibensko-kninska županija  u svom proračunu,
doznačuje ih na račun Općine Kistanje, po njenom zahtjevu.

(3)Korisnik prava podnosi zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje za
priznavanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva iz ove Odluke . Uz zahtjev ,korisnik
dostavlja sljedeću dokumentaciju:

-presliku Rješenja Centra za socijalnu skrb Knin o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu
naknadu,

-presliku zadnje isplatnice o isplaćenoj zajamčenoj minimalnoj naknadi (ili potvrdu Centra za
socijalnu skrb o zadnjoj isplati zajamčene minimalne naknade),

-presliku broja svog bankovnog računa s obveznom IBAN konstrukcijom,
-potpisanu izjavu da se grije na drva (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine

Kistanje ili skinuti sa internetske stranice Općine Kistanje www.kistanje.hr).
(4)Podnošenje zahtjeva za podmirenje troškova ogrjeva je zaključno do prosinca tekuće godine.
(5)Po zaprimljenom zahtjevu Općina  vrši provjeru  da li podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na

podmirenje troškova ogrjeva iz ove Odluke.
(6)Nakon izvršene provjere Općina Kistanje podnosi zahtjev nadležnom upravnom odjelu

Šibensko-kninske županije  za priznavanje prava na troškove ogrjeva iz ove Odluke za svakog
podnositelja  zahtjeva koji ostvaruje to pravo , te po dobivenoj suglasnosti nadležnog upravnog odjela
Županije ,na bankovni račun korisnika uplaćuje pripadajući iznosa naknade .

4. Naknada za novorođeno dijete
Članak 18.

(1)Pravo na naknadu za novorođeno ili posvojeno dijete mogu ostvariti roditelji/posvojitelji
novorođene djece u skladu sa posebnom Odlukom o novčanoj pomoći za novorođeno dijete.

(2)Sredstva za isplatu naknade za novorođenu djecu osiguravaju se u Proračunu a isplaćuju se u
skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci iz stavka 1. ovog članka.

5. Naknada za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Članak 19.

Pravo na naknadu za sufinanciranje troškova prijevoza mogu ostvariti redovni učenici srednje
škole koji koji nisu korisnici socijalne pomoći  i koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine,
pod uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom odlukom Općinskog načelnika  koja se donosi  za svaku
školsku godinu, a u skladu s osiguranim sredstvima u Općinskom proračunu.

6. Naknada humanitarnim organizacijama i udrugama

Članak 20.

(1)Iz sredstava Proračuna Općine može se odobriti naknada  :
-humanitarnim organizacijama i udrugama koje se bave ostvarivanjem prava i zaštite socijalno

ugroženog stanovništva,
-udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite osoba s invaliditetom,
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-udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite hrvatskih branitelja i invalida
Domovinskog rata, civilnih invalida rata i slično,

-udrugama koje se bave ostvarivanjem prava i zaštite umirovljenika, te ostalim organizacijama,
-udrugama i društvima ako su njihovi programi i djelatnost od interesa za Općinu.
(2)Visina naknade iz stavka 1. ovog članka ovisi o programu i rezultatima rada organizacija i

udruga, te o mjeri u kojoj se program pojedine udruge ili organizacije sufinancira iz drugih izvora.
(3)Uz zahtjev za dodjelu naknade udruge i organizacije iz stavka 1. ovog članka obvezne su

dostaviti izvještaj o radu i financijski izvještaj za proteklu godinu sa prikazom svih izvora prihoda i svih
izdataka, te program rada i financijski plan za iduću godinu sa prikazom prihoda i izdataka po izvorima i
po namjenama.

(4)Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s
osiguranim sredstvima u Općinskom proračunu.

7. Drugi oblici socijalne pomoći
Članak 21.

Općinski načelnik može odobriti ostvarenje i drugih prava iz socijalne skrbi u okviru sredstava
Općinskog proračuna i u skladu sa Zakonom, ukoliko se ocjeni da je to potrebno.

IV. RAD ZA OPĆE DOBRO
Članak 22.

(1)Radno sposobni ili djelomično radno sposobni odrasli korisnici koji ostvaruju neki vid
pomoći iz ove Odluke, za koje je Jedinstveni upravni odjel odredio obvezu obavljanja rada za opće
dobro bez naknade, obvezni su se odazvati na rad za opće dobro.

(2)U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati
najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.

(3)Korisnici iz stavka 1. ovog članka, za svakih 150,00 kuna odobrene naknade iz socijalne
skrbi, obvezni su odraditi osam sati rada za opće dobro.

(4)U slučaju neodazivanja na poziv iz prethodnog stavka, Općina će o toj činjenici izvijestiti
nadležni centar za socijalnu skrb ili drugo za to ovlašteno tijelo koji može, sukladno Zakonu, ukinuti
daljnje ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Članak 23.

(1)Centar za socijalnu skrb je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o radno
sposobnim ili djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade.

(2)Općina je dužna Centru za socijalnu skrb  jednom mjesečno dostavljati podatke o
korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro.

V. SOCIJALNE USLUGE
Članak 24.

(1) Socijalne usluge obuhvaćaju  razne  aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju,
prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanju
kvalitete njihovog života u zajednici.

(2)Općina će potrebe za socijalnim uslugama  nastojati rješavati angažiranjem raznih udruga i
organizacija sa kojima sklapanjem odgovarajućih sporazuma i /ili ugovora o suradnji , za što će u svom
proračunu osigurati određena sredstva , kao i putem provedbe određenih projekata za koje bude uspjela
osigurati potrebna financijska sredstva bilo od državne bilo iz EU.
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VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA
IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 25.

(1)Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke, pokreće se na zahtjev korisnika ili po
službenoj dužnosti na propisanom obrascu.

(2)Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev bračnog
druga, člana obitelji, skrbnika ili udomitelja.

(3)Iznimno, postupak iz stavka 1. ovoga članka može pokrenuti i Jedinstveni upravni odjel po
službenoj dužnosti ili Centar za socijalnu skrb, temeljem saznanja i činjenica prikupljenim  tijekom
obavljanja poslova iz svog djelokruga i na temelju obavijesti članova obitelji, građana, mjesnog odbora,
ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te državnih i drugih
tijela.

(4)Ostvarivanje prava počinje teći sa prvim mjesecom, nakon mjeseca u kojem je podnesen
zahtjev i dobiveno Rješenje.

(5)U postupcima za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ne naplaćuju se upravne pristojbe.

Članak 26.

(1)Uz zahtjev korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi
utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi koji su određeni ovom
Odlukom, Zakonom i drugim pozitivni propisima, propisima Centra za socijalnu skrb , i to:

-izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
-podatke o prihodima i imovinskom stanju,
-uvjerenje o nezaposlenosti,
-rješenje o invalidnosti,
-liječničku dokumentaciju
- i drugo
(2)Korisnik je obvezan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i

drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava iz socijalne skrbi i pisanom izjavom
omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom
korištenja prava.

(3)Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz
socijalne skrbi, korisnik odgovara materijalno i kazneno.

(4)Prilikom predaje zahtjeva, podnositelj zahtjeva predaje i vlastoručno potpisanu izjavu da su
podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da daje privolu službenoj osobi
da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih
podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu obrade i odlučivanja po zahtjevu.

(5)Ukoliko podnositelj Jedinstvenom upravnom odjelu ne dostavi potrebnu dokumentaciju i
dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, predmet će se odbaciti.

Članak 27.

(1)Jedinstveni upravni odjel izvršit će uvid u dostavljenu dokumentaciju, po službenoj dužnosti
provjeriti činjenice navedene u zahtjevu i predanoj dokumentaciji te pribaviti eventualne potrebne
dokaze u postupku, a zatim i odlučiti o osnovanosti zahtjeva podnositelja, u vezi čega će podnositelju
zahtjeva izdati pisano rješenje.

(2)Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i
okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva -
korisnika ili na drugi odgovarajući način.

(3)Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela
, uskratit će se pravo na određeni oblik pomoći.

Članak 28.
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(1)Rješenje o ostvarivanju pojedinog prava na pomoć iz ove Odluke, ukoliko ovom Odlukom
nije drugačije propisano, u prvome stupnju donosi  Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

(2)Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja
urednog zahtjeva od strane korisnika i drugih osoba i tijela iz ove Odluke ili utvrđenja svih činjenica
koje mogu utjecati na donošenje Rješenja.

(3)Odluku o zahtjevu za priznanje prava na jednokratnu naknadu iz ove Odluke Jedinstveni
upravni odjel dužan je donijeti u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.

(4)Ako je potrebno provoditi posebni ispitni postupak, Jedinstveni upravni odjel dužan je
donijeti rješenje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po
službenoj dužnosti, ako zakonom nije drugačije propisano.

(5)U iznimno žurnim slučajevima, kada je potrebno poduzimanje mjera radi otklanjanja
neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi, posebno djece, ili radi osiguravanja javnog reda i
sigurnosti, Jedinstveni upravni odjel može donijeti usmeno rješenje i odrediti izvršenje usmenog
rješenja bez odgode, a rješenje u pisanom obliku dužan je donijeti najkasnije u roku od osam dana od
dana donošenja usmenog rješenja

(6)Rješenje se dostavlja korisniku i/ili davatelju usluge.
(7)O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje u drugom stupnju upravno

tijelo Šibensko-kninske županije nadležno za poslove socijalne skrbi.
(8)Protiv rješenja koja po ovoj Odluci donosi Općinski načelnik, ne može se uložiti žalba, ali se

može pokrenuti upravni spor.
(9)Podnošenje žalbe ne odgađa izvršenje Rješenja.

Članak 29.

(1)Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.
(2)Ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom započinje teći od dana podnošenja zahtjeva sa

kompletiranom dokumentacijom.

Članak 30.

(1)Tijekom ostvarivanja pojedinog prava iz ove Odluke, Korisnik je dužan, u roku od 8 dana od
dana nastanka te promjene obavijestiti  Jedinstveni upravni odjel  Općine o svakoj promjeni, odnosno
novonastaloj činjenici za koju sazna te pretpostavi da mogu utjecati na ostvarivanje prava propisanih
ovom Odlukom.

(2)Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi,
nadležni Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje ili ukinuti pravo iz ove Odluke.

(3)Na odluku o izmjeni Rješenja ili ukidanje prava, korisnici mogu podnijeti žalbu.
(4)Promjena prebivališta izvan Općine ima za posljedicu gubitak prava definiranih ovom

Odlukom i to od dana promjene prebivališta.
(5)Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne

skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o
kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

Članak 31.

(1)Korisnik može istovremeno ostvarivati više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći ako
njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci i svrsi za koju je namijenjeno.

(2)Navedena prava korisnik može ostvarivati sve dok postoje uvjeti temeljem kojih se pravo
priznaje.

(3)Osoba koja ostvaruje prava iz ove Odluke ne može korištenjem ovih prava postići bolji
materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava koja proizlaze iz
rada.
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Članak 32.

(1)Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je
nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao
znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne
pripada, ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na
gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati. za tu promjenu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

(1)Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava za
isplatu pomoći i potpora utvrđenih ovom  Odlukom, Općinski načelnik će, na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odjela, privremeno obustaviti isplatu istih ili odobriti isplatu u umanjenom iznosu, razmjerno
postotku ostvarivanja proračunskih prihoda, a ako prihodi budu trajno smanjeni predložit će Općinskom
vijeću izmjene Programa.

(2)Prava i mogućnosti korištenja mjera iznad standarda propisanih ovom Odlukom, kao i ostalo
iz sustava socijalne skrbi što nije definirano ovom Odlukom, prije provođenja će biti regulirano
zaključkom Općinskog načelnika ili drugim aktom.

Članak 34.

(1)Jedinstveni upravni odjel dužan je pratiti ostvarenje prava iz ove Odluke, na propisan način
voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi. propisanih ovom
Odlukom te pratiti usklađenje Proračuna Općine s potrebnim sredstvima za ostvarenje prava iz ove
Odluke.

(2)Jedinstveni upravni odjel je ovlašten da u svrhu racionalnosti i pomoći korisnicima prava po
ovoj Odluci izradi obrasce zahtjeva za ostvarivanje pojedinih socijalnih prava, s popisom i nazivom
potrebnih dokumenata odnosno isprava koje podnositelj mora priložiti uz Zahtjev i iste na prikladan
način istaknuti na Internetskim stranicama Općine.

Članak 35.

Za sva druga pitanja koja nisu razrađena ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o socijalnoj skrbi
te drugi važeći zakonski propisi.

Članak 36.

Točka1.stavka 1.članka 10. ove Odluke primijenit će se nakon što se u proračunu
Općine Kistanje osiguraju financijska sredstva potrebna za naknadu troškova stanovanja , a
najkasnije od siječnja 2018.godine.

Članak 37.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku

Šibensko-kninske  županije“.
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U svezi sa ovom Odlukom, Općinsko vijeće Općine Kistanje donijelo je i slijedeći zaključak

Na temelju članka  32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj
8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2.sjednici održanoj 03.kolovoza 2017.godine,
donosi

ZAKLJUČAK

1. Ovlašćuje se načelnik Općine Kistanje  da radi provedbe Odluke o socijalnoj skrbi
Općine Kistanje, u dijelu koji se odnosi na naknadu troškova stanovanja, obavi razgovore u Ministarstvu
financija i zatraži financijsku pomoć kako bi Općina Kistanje mogla provesti dio spomenute odluke
koji se odnosi na naknadu troškova stanovanja , kao i zatraži pozitivno mišljenje /suglasnost/ za prijam
u službu  potrebnog broja službenika koji će voditi upravni postupak u svezi provedbe Odluke o
socijalnoj skrbi Općine Kistanje .

2. Ministarstvu za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku  dostaviti Odluku o socijalnoj
skrbi Općine Kistanje i upozoriti  ga da se navedena odluka neće moći provesti dok se ne osiguraju
potrebne pretpostavke za to: financijska sredstva  za isplatu naknade troškova stanovanja i financijska
sredstva  za zapošljavanje potrebnog broja službenika za vođenje upravnog postupka po predmetima iz
spomenute Odluke.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.

Točka 6.

Druge izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.g.

Predsjednik Marko Sladaković napominje da je prijedlog Drugih izmjena i dopuna Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine
Kistanje u 2017.g. sa pozivom i dnevnim redom za ovu sjednicu, uredno dostavljeni općinskim
vijećnicima Općine Kistanje, te otvara raspravu.

Marijan Poturović,pročelnik u uvodnom izlaganju kaže da je u preglednim tablicama predmetne
odluke jasno prikazano što je to što se planira uraditi do kraja ove godine, koliko to košta i drugo, a sve
je sadržano u programskom dijelu Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.g., o
kojima je prije donesena odluka.

Rasprave nema.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju o predloženim Drugim  izmjenama
i dopunama Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih
građevina na području općine Kistanje u 2017.g..

13. Tko je “ZA” usvajanje , glasuje 8 vijećnika
14. Tko je “PROTIV”- nitko!
15. Suzdržanih – dvojica !

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00.,
109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13.,153/13.,147/14,36/15), članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama
(„Narodne novine“ broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine
Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na
2.sjednici od 03..kolovoza 2017.g., donijelo je



Zapisnik sa 2.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje ,od 03.08.2017.g.
Stranica 20 od 34

20

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina

na području općine Kistanje u 2017.godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na
području općine Kistanje u 2017.g., članak 2. mijenja se i glasi:

„Članak 2.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

A.1. Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje i utvrđuju
se u ukupnom iznosu od 1.730.578,00 kn, a rasporedit će se kako slijedi:

Red.br. Naziv Plan 2017. Prve izmjene Druge
izmjene

1. Javne površine 120.000,00 827.000,00 385.578,00
2. Nerazvrstane ceste-novo

naselje“Kistanje 1“ itd.

Dovršetak ul.Gospe Letničke

450.000,00 898.800,00 630.000,00

115.000,00
3. Groblja 50.000,00 100.000,00 100.000,00
4. Javna rasvjeta 0 0 0
5. Ostalo-gradnja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za
odlaganje komunalnog
otpada,pročišćavanje fekalne
kanalizacije i vodovodne mreže.

400.000,00 406.000,00 500.000,00

UKUPNI RASHODI: 1.020.000,00 2.231.800,00 1.730.578,00

A.2. Sredstva za financiranje ovog Programa osiguravaju se iz:
Red.br. Naziv Plan 2017. Prve

izmjene
Druge

izmjene
1. Komunalni doprinos 0 30.000,00 30.000,00
2. Prihodi od naknade za

zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada

0 10.000,00 10.000,00

3. Proračun Općine Kistanje 370.000,00 412.800,00 943.578,00
4. Pomoć od Ministarstva

regionalnog razvoja i fondova
EU

350.000,00 499.000,00 210.000,00

5. Nacionalni park „Krka“ 0,00 870.000,00 152.000,00
5. Pomoć od Ministarstva

prostornog uređenja i gradnje
100.000,00 80.000,00 0

6. Pomoći od  Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku
učinkovitost

0 80.000,00 325.000,00

7. Pomoć od Županije Šibensko-
kninske

0 100.000,00 60.000,00

8. Ostalo –Vodovod i odvodnja 200.000,00 150.000,00 0
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d.o.o. Šibenik
UKUPNI PRIHODI: 1.020.000,00 2.231.800,00 1.730.578,00

1. JAVNE POVRŠINE
1.2. Za realizaciju gradnje javnih površina u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od

385.578,00 kuna
1.3. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima

izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:

R.br Naziv aktivnosti Opis Vrijednost u HRK
Plan 2017. Prve

izmjene
Druge izmjene

1. Uređenje Trga  Petra
Preradovića,Kistanje

Projektna
dokumentacija za
uređenje Trga
P.Preradovića-
dovršetak.

50.000,00 10.000,00 0

2. Uređenje trga v.Nikole Projektna
dokumentacija Trga
sv. Nikole-
dovršetak.

50.000,00 10.000,00 0

3. Uređenje javne
površine u funkciji
parka u Novom naselju
“Kistanje 1”.

Izrada projektne
dokumentacije za
izgradnju parka u
novom naselju
Kistanje 1
,Kistanje.

0 40.000,00 20.000,00

4. Uređenje javne
površine u funkciji
parka u Novom naselju
“Kistanje 1”.

Izgradnja parka
(uređenje
terena,nabava
zemlje,
tucanika,izrada
pješačkih
staza  te nabava i
sadnja trave i
stabala).

0 150.000,00 50.000,00

5. Uređenje javne
površine u funkciji
parka u Novom naselju
“Kistanje 1”.

Stručni nadzor nad
izvođenjem radova
izgradnje parka .

0 10.000,00 10.000,00

6. Izgradnja I uređenje
javnih površina –
šetnica,park,parkirališt
e itd.na širem pordučju
općine

Izgradnja auto
kampa

0 150.000,00 240.578,00

7. Uređenje okoliša Uređenje okoliša i
pripremni radovi na
lokaciji budućeg
EKO  centra  sa
tržnicom  u
Kistanjama .

0 400.000,00 50.000,00

8. Priprema podloge za
autobusne

Uređenje temelja za
postavljanje

0 2.000,00 5.000,00
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nadstrešnice. autobusnih
nadstrešnica ( x1 ).

9. Nabava autobusnih
nadstrešnica

Nabava dvije
autobusne
nadstrešnice  (x 1)

0 25.000,00 0

10. Izgradnja moblnog
reciklažnog dvorišta -
betonski radovi.

Izrada temelja-
podloge za
postavljanje
mobilnog
reciklažnog
dvorišta tipa
kontejner.

20.000,00 0 0

11. Uređenje zelenih
površina  uz  D59 kroz
Kistanje

Priprema i uređenje
zemljišta ,nabava
sjemena trave i
stabala te sadnja
istih na
zemljišnom pojasu
uz državnu cestu
D59

0 30.000,00 10.000

Ukupno: 120.000,00 827.000,00 385.578,00

2.NERAZVRSTANE CESTE

2.2. Za realizaciju nerazvrstanih cesta u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od
745.000,00 kuna.

2.3. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom
poslova i procjenom troškova:

R.
br.

Naziv aktivnosti Opis Plan
2017.
u HKR

I.Izmjene
2017.
u HRK

II.Izmjene
2017. HRK

1.

Izgradnja i uređenje
prometnica unutar novog
naselja “Kistanje 1”-
II.faza,jugozapadno
područje naselja-
dovršetak izgradnje ulica.

Izgradnja i uređenje cca
250metara ulice Marka
Marulića  što
podrazumijeva
asfaltiranje kolovoza
,izgradnju i asfaltiranje
nogostupa,prema
glavnom projektu tvrtke
GIN COMPANY d.o.o.
iz Zadra i izdanoj
potvrdi glavnog
projekta.

Sa nadzorom

400.000,0
0

630.000,0
0

630.000,00

2. Izgradnja i uređenje
prometnica unutar novog
naselja “Kistanje 1”-
II.faza,jugozapadno
područje naselja-

Nadzor nad radovima na
izgradnji i uređenju cca
250metara ulice Marka
Marulića.

0 15.000,00 0
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dovršetak izgradnje ulica.

3. Izgradnja i uređenje
prometnica unutar novog
naselja “Kistanje 1”-
II.faza,jugozapadno
područje naselja-
dovršetak izgradnje ulica.

Dovršetak izgradnje
ulice Gospe Letničke

0 115.000,0
0

115.000,00

3.

Izgradnja priključaka na
nerazvrstanu cestu.

Izvođenje
zemljanih,betonskih i
asfalterskih radova na
izgradnji priključaka
nerazvrstanim cestama,
u ukupnoj dužini od 50
metara.

50.000,00 50.000,00 0

4. Autobusne nadstrešnice Nabava  autobusnih
nadstrešnica

0 25.000,00 0

5. Zaštita od požar Izrada projektne
dokumentacije za
izgradnju i uređenje
protupožarnog puta
Pištavac ,na području
općine Kistanje

0 8.800,00
0
0

6. Zaštita od požar Izgradnja i uređenje
protupožarnog puta
Pištavac

0 120.000,0
0

0

7. Nabava kosilice Nabava kosilice za
priključak na kamion za
protupožarnu zaštitu

0 50.000,00 0

Ukupno: 450.000,0
0

898.800,0
0

745.000,00

3. GROBLJA

3.1. Za realizaciju izgradnje infrastrukture  groblja u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom
iznosu od 100.000,00 kuna

3.2. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom
poslova i procjenom troškova:
R.br. Naziv aktivnosti Opis Plan

2017.
u HKR

I.Izmjene
2017.
u HRK

Izgradnja  ograde /kapele
na mjesnim
grobljima/općenito

Projektna dokum.za sanaciju,
obnovu, rekonstrukciju ili
izgradnju građ.objekata na
grobljima (kapelice, ograde).

50.000,00 30.000,00

Izgradnja ograde/kapele
na mjesnom groblju
Varivode

Radovi-dio Općine Kistanje 0 50.000,00

Izgradnja katoličkog
groblja u novom naselju
Kistanje 1,Kistanje

Projektna dokumentacija-
dovršetak izrade 0 20.000,00

Ukupno: 50.000,00 100.000,00



Zapisnik sa 2.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje ,od 03.08.2017.g.
Stranica 24 od 34

24

4. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE  ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA ,
PROČIŠĆAVANJA FEKALNE KANALIZACIJE I DIO KOJI
SUFINANCIRA OPĆINA KISTANJE ZA IZGRADNJU VODOVODNE
MREŽE

4.1. Za realizaciju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje
komunalnog otpada , pročišćavanje fekalne kanalizacije i dio koji sufinancira Općine Kistanjene za
izgradnju vodovodne mreže u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00kuna.

4.2. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom
poslova i procjenom troškova:
R.br. Naziv aktivnosti Opis Plan 2017.

u HKR
I.Izmjene
2017.
u HRK

II.Izmjene
2017.g.
uHRK

1. Nabava  mobilnog
reciklažnog dvorišta
tip kontejner

Nabava mobilnog
reciklažnog dvorište
tipa kontejner za
odlaganje raznog
otpada (x2)

100.000,00 100.000,00 0

2. Nabava mobilnog
reciklažnog dvorišta-
izrada podloge
/temelja.

Izgradnja
podloge/temelja za
postavljanje
mobilnog
reciklažnog dvorišta
tipa kontejner (x2)

0

6.000,00 0

3. Odlagalište “Macure-
Jelenik”

Izrada projektne
dokumentacije za
sanaciju odlagališta;
izgradnju
reciklažnog dvorišta
komunalnog otpada I
za izgradnju dvorišta
građevinskog otpada.

0 0 350.000,0
0

4. Stacionarlno
reciklažno dvorište

Projektna
dokumentacija

80.000,00 80.000,00 0

5. Stacionarno reciklažno
dvorište

Izgradnja –pripremni
radovi ,dio

100.000,00 0 0

6. Izgradnja vodovodne
mreže za zaseok
Reljići/ Macure

Izvođenje radova
,nabava opreme i
materijala i montaža
(dio)

100.000,00 100.000,00 50.000,00

7. Dovodni gravitacijski
cjevovod Kistanje-
manastir Krka sa
bogoslovijom

Izrada projektne
dokumentacije-
Izvedbeni projekt sa
tender
dokumentacijom
dovršetak

20.000,00 20.000,00 20.000,00

8. Kanalizacija u ulici Uređenje-sanacija 0 0 50.000,00
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dr.Franje Tuđmana

9. Sanacija  I održavanje
septičkih jama

Priključci kuća na
kanalizacijski sustav

0 0 30.000,00

10. Zaštita okoliša Nabava kompostera
za kućni otpad

0 100.000,00 0

Ukupno: 400.000,00 406.000,00 500.000,0
0

Članak 2.

Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih
vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.g. stupaju  na snagu prvi dan nakon  objave  u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

Točka 7.
Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 20l7.g.

Predsjednik Marko Sladaković napominje da je prijedlog Drugih izmjenam i dopuna Programa
održavanja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2017.g. uredno dostavljen vijećnicima sa
pozivom i dnevnim redom za ovu sjednicu,te otvara raspravu.

Nema rasprave.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju o predloženim Drugim  izmjenama
i dopunama Programa  održavanja  komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje za 2017.g.

1.Tko je “ZA” usvajanje , glasuje svih 10 vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nitko!

3.Suzdržanih – nitko !

Nakon glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje, Marko Sldaković utvrđuje
da je jednoglasno glasovima svih prisutnih vijećnika

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“,broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11,144/12,94/13.,153/13.,147/14.,36/15), članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama
(„Narodne novine“ broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine
Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na
2 .sjednici od 03.kolovoza  2017.g., donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu , članak 2. mijenja se i glasi:

„Članak 2.
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1)Javna rasvjeta
Redni
broj

OPIS POSLOVA Procjena  troškova-vrijednost u
HRK
Plan
2017.g.

Prve
izmjene

Druge
izmjene

1. Troškovi električne energije 250.000,00 250.000,00 250.000
2. Javna rasvjeta

-održavanje uređaja i opreme javne rasvjete
-zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature
-nepredviđene rekonstrukcije
-sanacija nakon štete
-modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja
energetske učinkovitosti
-usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom
zakonskom regulativom o
standardima upravljanja rasvjetom

150.000,00 150.000,00 200.000

Ukupno (1+2): 400.000,00 400.000,00 450.000,00

2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama
Redni
broj

OPIS POSLOVA Procjena troškova vrijednost u HRK
Plan 2017. Prve

izmjene
Druge
izmjene

1. Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta 400.000,00 587.500,00 985.000,00
1.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta na širem području

općine Kistanje /pojačano održavanje asfaltiranih
cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje
dotrajalih asfaltiranih površina,popravljanje
rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada završnog
sloja asfalta,korekcija visine poklopaca i ugradnja
slivnika

Modernizacija nerazvrstanih cesta /pojačano
održavanje  u naselju Varivode

400.000,00

0

587.500,00

0

600.000,00

385.000,00
2. Čišćenje snijega 30.000,00 10.000,00 10.000,00
3. Sanacija i uređenje protupožarnog puta GUVNO-

PIŠTAVAC sa konzervatorskim radovima na istom.
0 0 120.000,00

Ukupno (1+2): 430.000,00 597.500,00 1.115.000,00

3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina
Redni
broj

OPIS POSLOVA Procjena troškova-vrijednost u HRK
Plan 2017. Prve

izmjene
Druge
izmjene

1. Održavanje javnih površina 182.000,00 150.000,00 75.000,00
1.1. Sanacija i održavanje javnih površina/usl.tehn.i

invest.održavanja
22.000,00 10.000,00 10.000,00

1.2. Nabava klupa i druge urbane opreme 10.000,00 0,00 0,00
1.3. Održavanje groblja i spomen ploča 10.000,00 10.000,00 5.000,00
1.4. Sanacija zidova lokve Lalića i lokve u Varivodama

( I.dio )
120.000,00 120.000,00 60.000,00

1.5. Sitni inventar - nabava klupa i druge urbane opreme 10.000,00 0,00 0,00
2. Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje

d.o.o.(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog
otpada na deponij)

450.000,00 450.000,00 450.000,00

Ukupno (1+2): 632.000,00 600.000,00 525.000,00
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4) Veterinarski i sanitarni poslovi
Redni
broj

OPIS POSLOVA Procjena troškova-vrijednosti u HRK
Plan 2017. Prve izmjene Druge

izmjene
1. Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i

uklanjanje stradalih životinja na prometnicama
20.000,00 20.000,00 20.000,00

2. Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju
Kistanje 1,Kistanje

10.000,00 10.000,00 10.000,00

Ukupno(1+2): 30.000,00 30.000,00 30.000,00

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture
Redni
broj

OPIS POSLOVA Procjena troškova-vrijednosti u HRK
Plan 2017. Prve izmjene Druge

izmjene
1. Planiranje terena odlagališta-čišćenje 10.000,00 0,00 0,00
1. Sanacija divljih odlagališta 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3. Odvoz glomaznog otpada 10.000,00 10.000,00 5.000,00
4. Održavanje vodovodnog sustava i uređaja –groblja-itd. 0 0 10.000,00
5. Deratizacija-dezinsekcija 43.000,00 43.000,00 43.000,00
6. Nadzor nad izvođenjem deratizacije 5.000,00 5.000,00 5.000,00
7. Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a „Sveti

Juraj“ Kistanje
230.000,00 230.000,00 258.000,00

8. Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Ukupno : 323.000,00 313.000,00 346.000,00

Rekapitulacija troškova
Redni
broj

Naziv Procjena troškova-vrijednost u HRK
Plan 2017. Prve

izmjene
Druge
izmjene

1. Javna rasvjeta 400.000,00 400.000,00 450.000,00
2. Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama 430.000,00 597.500,00 1.115.000,00
3. Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina 632.000,00 600.000,00 525.000,00
4. Veterinarski i sanitarni poslovi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
5. Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture 323.000,00 313.000,00 346.000,00

Ukupno: 1.815.000,00 1.940.500,00 2.466.000,00

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:

„Članak 4.
Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznose ukupno 2.466.000,00 kuna ,
a izvori financiranja su slijedeći
NAZIV Procjena troškova-vrijednosti u HRK

Plan  2017. Prve izmjene Druge
izmjene

Prihodi od komunalne naknade 200.000,00 200.000,00 120.000,00
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti 100.000,00 0,00 0,00
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova  EU 250.000,00 478.000,00 240.000,00
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 0 0 267.000,00
N.P.“Krka“ (Min.zašt.okoliša i energetike) 0 0 348.000,00
Županija Šibensko-kninska 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Hrvatske vode 0,00 60.000,00 0,00
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Proračun Općine Kistanje 1.205.000,00 1.142.500,00 1.431.000,00
UKUPNO: 1.815.000,00 1.940.500,00 2.466.000,00

Članak 3.

Odredbe članka 5.,6. i 7.  ovog Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Prve izmjene dopune Program održavanja komunalne infrastrukture stupaju na  snagu prvog dana od
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja
2017.godine.

Točka 8.
Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom viječu Općine Kistanje za 20l7.g.

Predsjednik Marko Sladaković napominje da je prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2017.g., dostavljen vijećnicima sa pozivom i
dnevnim redom za ovu sjednicu,te otvara raspravu.

Marijan Poturović,pročelnik pojasnio je  predloženu odluku dajući osvrt na razliku u visini
mjesečne naknade koja pripada vijećnicima, uzimajući u obzir sadašnji broj vijećnika u Općinskom
vijeću Općine Kistanje u odnosno na broj vijećnika koji je bio prije njegovog raspuštanja 20.04.2017.g.
U Odluci su predstavljene dvije tablice iz razloga što se radi o jednoj kalendarskoj godini u kojoj su
iznosi naknade razlikuju do raspuštanja Općinskog vijeća Općine Kistanje i nakon njegovog
konstituiranja 13.06.2017.g.

Nema rasprave.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju o prijedlogu  Odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe
birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2017.g.

1.Tko je “ZA” usvajanje , glasuje svih 10 vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nitko!

3.Suzdržanih – nitko !

Nakon glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje utvrđuje da je jednoglasno
glasovima svih prisutnih vijećnika

Na temelju članka 3.stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14,96/16,70/17) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj  8/09,15/10,  4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje  na 2.sjednici od
3.kolovoza 2017.g., donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i člana s liste

grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2017.g.

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2017. godinu koja se osiguravaju u
Proračunu Općine Kistanje za 2017. godinu.
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Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u
Općinskom  vijeću Općine Kistanje i član  Općinskog vijeća Općine Kistanje izabran  s liste grupe birača .

Članak 3.
Proračunom Općine Kistanje za 2017.godinu osigurano je 40.000,00 kuna za rad  političkih stranaka  i člana
izabranog  s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje.

Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Kistanje utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću Općine Kistanje, odnosno
svakom izabranom članu s liste grupe birača pripada jednak iznos.

Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pripadnici podzastupljenog spola, utvrđuje se uvećana naknada u
visini od 10% u odnosu na naknadu vijećnika.

Članak 5.
(1) Do raspuštanja Općinskog vijeća Općine Kistanje ,svakom članu Općinskog vijeća Općine Kistanje

pripada 232,00 kuna mjesečno , a svakom vijećniku  podzastupljenog spola pripada mjesečno 255,00 kuna.
(2) Nakon provedenih lokalnih izbora 2017.g.i konstituiranja  Općinskog vijeća Općine Kistanje, svakom

vijećniku pripada 286,00 kuna mjesečno, a svakom vijećniku podzastupljenog spola pripada mjesečno 314,60
kuna.

Članak 6.
Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje uzimaju se podaci o  stranačkoj
pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje nakon provedenih lokalnih izbora i konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Kistanje.

Članak 7.
Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/ vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo u
političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno ovoj odluci ostaju političkoj stranci kojoj je
zastupnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
prethodnom članku ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su
udruživanjem prestale postojati.

Političkoj se stranci u tijeku proračunske godine mogu povećati odnosno smanjiti financijska sredstva propisana
ovom Odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola koje ta
politička stranka ima u Općinskom vijeću.

Članak 8.

Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Kistanje izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Kistanje

-do raspuštanja Općinskog vijeća Općine Kistanje 20.04.2017.g., raspoređuju se sredstva u Proračunu Općine
Kistanje za 2017.godinu na način utvrđen u članku 3. i 5.ove Odluke u iznosima kako slijedi:

Red. Politička
stranka

Broj vijećnika/ca Mjesečni iznos Ukupno
mjesečno

Ukupno za
razdoblje
I-IV/2017.g.Broj žene muški žene muški

1 SDSS 3 7 765,00 1.624,00 2.389,00 9.556,00
2 HDZ 1 2 255,00 464,00 719,00 2.876,00
3 HSLS 0 1 0 232,00 232,00 928,00

UKUPNO: 1.020,00 2.320,00 3.340,00 13.360,00

-nakon konstituiranja Općinskog vijeća Općine Kistanje 13.06.2017.g., raspoređuju se sredstva u Proračunu
Općine  istanje za 2017.godinu na način utvrđen u članku 3. i 5.ove Odluke u iznosima kako slijedi:
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Red. Politička
stranka

Broj vijećnika/ca Mjesečni iznos Ukupno
mjesečno

Ukupno za
razdoblje
VI-XII/2017.g.Broj žene muški žene muški

1 SDSS 3 6 943,80 1.716,00 2.659,80 18.618,60
2 HDZ 0 3 0 858,00 858,00 6.006,00

3
Lista
grupe
birača

0 1 0 286,00 286,00 2.002,00

UKUPNO: 828,30 3.263,00 4.091,30 26.626,60

Članak 9.
Sredstva iz ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke-ogranka političke stranke otvoren za njezino
redovito financiranje djelatnosti, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća Općine Kistanje izabranog s
liste grupe birača otvoren za njegovo redovito financiranje , tromjesečno u jednakim iznosima, o čemu političke
stranke odnosno izabrani član Općinskog vijeća Općine Kistanje s liste grupe birača  pismeno obavještava
Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje .

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Točka 9.
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju

rujan -prosinac 2017.g.

Predsjednik Marko Sladaković napominje da je materijal za ovu točku dnevnog reda uredno
dostavljen vijećnicima sa pozivom i dnevnim redom za ovu sjednicu, te otvara raspravu.

Rasprava.

Goran Reljić, općinski načelnik  govori o  problematici  ovog pitanja obzirom na sredstva koja
su potrebna za provedbu odluke kojom se regulira plaćanje naknade troškova stanovanja. Napominje da
je potrebno osigurati sredstva inače neka davanja Općina Kistanje će morati uskratiti.

Roko Antić,zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, napominje da bi Općina
Kistanje sama morala  iznaći načine kako financijski pomoći socijalno stanje svojih građana, obzirom
na demografsko stanje u našoj općini. Predlaže da se podigne iznos potpore za novorođeno dijete,kao
demografski poticaj obnove stanovništva .

Goran Reljić , općinski načelnik kaže da sporadično na druge JLS,  ako pogledamo druge
općine, mi dajemo koliko možemo, prosječno  kao i druge od  četiristo šezdeset i nešto općina, što se
vidi i iz dobivenog priznanja (za transparentnost proračuna).

Roko Antić ,zamjenik  općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda kaže da dajemo
najmanje. Pustimo to priznanje. Mi ćemo s tim priznanjem otići u grob, kako stvari stoje za 10 godina,
ako dugoročno gledamo.

Predsjednik poziva da se glasuje.

Glasuje se.
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Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju o prijedlogu Odluke o izmjeni i
dopuni odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac
2017. (za prvo polugodište školske 2017/2018.) .

1.Tko je “ZA” usvajanje , glasuje svih 10 vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nitko!

3.Suzdržanih – nitko !

Nakon glasovanja, predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da jednoglasno glasovima svih
prisutnih vijećnika

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09., 15/10. ,
4/13.), a u vezi sa člankom 141.st.1.točkom 2.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“,broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11 , 16/12,86/12 i 126/12.,94/13,152/14), Općinsko vijeće
Općine Kistanje na 2.sjednici, od 03.kolovoza 2017.g., donosi

ODLUKA
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju rujan -prosinac  2017.g.

(prvo polugodište školske 2017/2018)

Članak 1.

Ovom Odlukom  utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola s prebivalištem na području  Općine Kistanje  u razdoblju rujan-prosinac 2017.godini (prvo polugodište ).

Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine
Kistanje koji žive u kućanstvu  koje nije korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje
sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, ako  radi redovitog pohađanja nastave  svakodnevno
putuju od mjesta stanovanja do  Grada Knina i to  sredstvima  putničkog javnog linijskog prijevoza.

Članak 3.
Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se u visini od 25% iznosa cijene mjesečne učeničke karte, za
odgovarajuću relaciju na kojoj učenik koristi uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse.
Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod
javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu  u školskoj 2017/2018.g.

Za ovu namjenu u 2017.g.  planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna

Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Kistanje da sa prijevoznikom koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit
ugovor o sufinanciranju  troškova prijevoza učenika, kojim će se urediti svi odnosi između prijevoznika i  Općine
Kistanje.

Članak 5.
Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem izdanih potvrda učenicima,
Općini Kistanje dostavlja prijevoznik prilikom ispostave mjesečne fakture za sufinanciranje prijevoza.
Korisnik prava na sufinanciranje prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah
obavijestiti  Općinu Kistanje.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ , a
objavit će se i na oglasnoj ploči Općine Kistanje  i  na internetskoj stranici www.kistanje.hr Općine Kistanje.
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Točka 10.
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje

(usklađenje 1) i Plan zaštite od požara Općine Kistanje

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje, Marko Sladaković, utvrđuje da su vijećnici
uredno dobili  Prijedlog odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
Općine Kistanje (usklađenje 1) i Plana zaštite od požara Općine Kistanje, te otvara raspravu.

Goran Reljić,općinski načelnik kaže kako je Općina Kistanje imala priliku u praksi provesti
mjere zaštite i spašavanja, protupožarne zaštite u praksi.

Marijan Poturović, pročelnik  u uvodnom izlaganju govori o tome da je Općina Kistanje ,u
skladu sa zakonom ,putem ovlaštene pravne osobe ,izradila usklađenje 1. Procjene ugroženosti od
požara i Plan zaštite od požara. Ta dva dokumenta  Općina Kistanje imala je i ranije, ali se ti dokumenti
povremeno moraju novelirati,odnosno usklađivati sa izmjenama i dopunama važećeg zakona  i  važećim
standardima. Dodaje da su ta dva dokumenta bila javno vidljiva na našoj web stranici i šire i da je o
njima provedeno zakonom obvezujuće savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je trajalo 30 dana.
Nakon provedenog savjetovanja sa javnošću ,nije bilo nikakve primjedbe na navedene dokumente, baš
niti jedna ,ni od koje državne institucije,i sl. Tako da su se stekli uvjeti da se ta dva dokumenta usvoje i
predložena odluka donese.

Goran Reljić, općinski načelnik, dodaje da je to administrativan dio, ali da je provedeno u praksi
i ono konkretno živo što iz tih dokumenata proizlazi-fizički dio i što se kod ovog požara pokazalo
uspješnom aktivnošću i uključenošću  Općine Kistanje. Nadalje, kaže kako ga vrijeđa da osim dvojice
vijećnika nitko drugi nije digao slušalicu i pitao o čemu se radi, dok smo se borili sa požarom. Svi
zajedno vodimo Općinu Kistanje, svi ste isti.

Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da je Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje podnio
pisano Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Procjeni ugroženosti od

požara i tehnoloških eksplozijaOpćine Kistanje (Usklađenje 1) i Izvješće o provedenom savjetovanju sa
zainteresiranom javnošću o Planu zaštite od požara Općine Kistanje,  koji je trajalo  od 30.06.2017.g. do
30.07.2017.g.; da su dokumenti bili objavljeni na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr i na
web stranici htt://ww.proračun.hr/; da tijekom internetskog savjetovanja  nije zaprimljena niti jedna
sugestija,prijedlog niti komentar.

, a podnesena Izvješća  o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću se  prihvaćaju kao takva i
poziva prisutne vijećnike da glasuju kako za prihvaćanje savjetovanja sa javnošću tako i za donošenje
Odluke o o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozijaOpćine Kistanje
(Usklađenje 1) iPlana zaštite od požara Općine Kistanje.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju o podnesenom Izvješću o
provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i donošenju Odluke o usvajanju Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje (usklađenje 1) i Plana zaštite od požara
Općine Kistanje.

1.Tko je “ZA” usvajanje , glasuje svih 10 vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nitko!

3.Suzdržanih – nitko !

Nakon provedenog glasovanja, predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da je jednoglasno



Zapisnik sa 2.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje ,od 03.08.2017.g.
Stranica 33 od 34

33

Na temelju članka  32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj
8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2.sjednici održanoj 03.kolovoza 2017.godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom  javnošću

1.) Prihvaća se Izvješće o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom
javnošću o Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozijaOpćine Kistanje (Usklađenje 1) i
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Planu zaštite od požara Općine
Kistanje.

2.) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  provedeno je  od 30.06.2017.g. do 30.07.2017.g. na
način da je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje (Usklađenje 1) i
Plan zaštite od požara Općine Kistanje objavljen na internetskoj stranici Općine Kistanje
www.kistanje.hr i na http://www.proracun.hr/

3.) Zaključak objaviti na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članaka
39.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10. i 4/13), na
sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Kistanje donijelo je sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Općine Kistanje (Usklađenje 1) i
Plana zaštite od požara Općine Kistanje

Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje (usklađenje

1) u predloženom tekstu.

Članak 2.
Usvaja se Plan zaštite od požara Općine Kistanje u integralnom tekstu kako je predložen.

Članak 3.
Tekstovi akata iz članka 1. i članka 2.  ove Odluke izrađeni su od strane tvrtke ALFA ATEST

d.o.o. ,Poljička cesta 32, 21000 Split, zakonom  ovlaštene pravne osobe za izradu akata i dokumenata iz
područja zaštite i spašavanja, civilne zaštite i zaštite od požara i  na koje je  akte  ishođeno pozitivno,
prethodno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Šibensko-kninske, Službe
upravnih i inspekcijskih poslova, broj:511-13-06-11133/4-2016.S.G. od 10.03.2017.g.

Članak 4.
Ova Odluka i akti iz članka 1. i članka 2. ove Odluke stupaju na snagu osmog dana računajući

od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Točka 11.

Odluka o prestanku važenja Pravilnika o pravu na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija.

Predsjednik Marko Sladaković  otvara raspravu.
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Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju o Prijedlogu  Odluke o prestanku važenja
Pravilnika o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

1.Tko je “ZA” usvajanje , glasuju svih 10 vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nitko!

3.Suzdržanih – nitko !

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj
08/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2. sjednici od 03.kolovoza 2017.g., donosi

O D L U K U O PRESTANKU VAŽENJA
PRAVILNIKA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

I.
Ovom Odlukom Pravilnik o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine
Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,br.7/2014.)  prestaje važiti danom stupanja na
snagu ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje, Marko Sladaković utvrđuje da su sve točke dnevnog
reda iscrpljene i zaključuje sjednicu.

Sjednica završila  u 13:07 sati.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Kistanje

Zapisničar
Marijan Poturović,prof. Marko Sladaković


