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ZAPISNIK
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 30.studenog 2016.g

Dvadeset i druga sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje  održana je u maloj vijećnici Općine
Kistanje, u srijedu 30.studenog 2016.god, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicom predsjedava  Marko Sladaković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje, koji
utvrđuje da pored njega ,današnjoj sjednici prisustvuju još 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine
Kistanje  i to:Sanela Stjelja,Radovan Gnjidić,Nebojša Gladović,Branka Bunčić,Vinko Šuša,Nebojša
Štrbac,Želimir Šeša,Vujo Krneta,Ružica Jelača,Mihael Golome,Božidar Palić,Cicilija Gečević i Paško
Ivanović.

Predsjednik Marko Sladaković konstatira da sjednici ,pored oopćinskih vijećnika, prisustvuju još i:
Goran Reljić, općinski načelnik;Roko Antić, zamjenik Općinskog načelnika;Marijan Poturović,pročelnik
jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje;Sandra Ardalić,samostalni  upravni referent u
jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje;Romana Stanić Jelić,stručni suradnik za
računovodstvo,knjigovodstvo  blagajnu u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje; Momčilo
Grčić, direktor Komunalnog poduzeća “Kistanje” d.o.o.,Kistanje; te građani: Paško Ćibarić i Ivan
Ćibarić.

Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

Predsjednik Marko Sladaković prelazi na vijećnička pitanja.

VJEĆNIČKA PITANJA

Roko Antić, zamjenik općinskog načelnika moli da mu predsjednik dozvoli da , nakon što vijećnici
iscrpe svoja pitanja u aktualnom satu, može reći par rijeći.

Predsjednik Marko Sladaković ,odgovorio je prihvata zamolbu .

Paško Ivanović-vijećnik pita:
-kada će se pristupiti prigodnom ukrašavanju općine povodom nastupajućih blagdana (oba

Boćića i Nove godine),da li se može za neke kategorije korisnika usluga umanjiti cijena komunalnih
usluga, kao na primjer za Osnovnu školu “Kistanje” , čija je cijena povećana znatno u odnosu na ranije,
o čemu je ranije iznio svoju primjedbu na tada predloženi a danas važeći cjenik usluga.
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Načelnik Goran Reljić- odgovara da je Općina Kistanje uredno dala analog za ukrašavanje  mjesta
povodom predstoječih praznika, da je to trebalo biti završeno još jučer, ali da su očigledno ti koji trebaju
to obaviti angažirani u gradu Kninu i drugim mjestima, no da će na tome insistirati i da će mjesto biti
prigodno okićeno,kako to dolikuje.

Momčilo Grčić,direktor K.P.Kistanje d.o.o., odgovara da je sa ravnateljicom O.Š.Kistanje razgovarao o
cijeni usluge sakupljanja i zbrinjavanja smeća , da ih za 2016.neće teretiti novom cijenom, da je
ravnateljica rekla da će u proračunu škole za 2017.godinu biti osigurana sredstva za plaćanje navedene
usluge po novoj cijeni .
Uz to napominje da su nove cijene u skladu sa cijenama koje su i kod drugih škola na području naše
županije, ništa veće od drugih.

Božidar Palić, vijećnik, podsjeća da je vise puta rekao da je u ulici Mihaila Glasnovića oborinska
odvodnja spojena sa kanalizacijom, da je tražio od načelnika da to neko provjeri,popravi I da osim
obećanja koje je načelnik dao, ništa se nije uradilo, te da odgovora do danas nema. Traži pismeni
odgovor načelnika.

Načelnik Goran Reljić, odgovara da ima mnogo situacija koje se događaju sa kanalizacijom na
području mjesta Kistanja , kao što je slučaj u novom naselju i da će pismeno ćemo odgovoriti na pitanje.

Cicilija Gečević, traži od načelnika da se u ovom predblagdanskom vremenu javna rasvjeta uključi,
kako radi samog predblagdanskog ugođaja,tako mnogo vise I radi sigurnosti djece koja rano ujutro
odlaze na zornice (05,00-05,30 h), kada je mrak zbog isključene javne rasvjete čime je njihova
sigurnost ugrožena . Predlaže da se javna rasvjeta ponovo vrati na staro, bar za ovo predbožićno vrijeme
–za oba Božića).

Načelnik Goran Reljić,odgovara da mjere štednje struje za javnu rasvjetu sun a snazi u svih 14 naselja,
da se racionalizacijom potrošnje dosta uštjedelo , da uključivanjem javne rasvjete nećemo biti pravedni
za one u drugim naseljima zbog tih 10,15, ili 30 dana, a onda se ponovno treba sve vratiti na staro.

Cicilija Gečević, nezadovoljna odgovorom načelnika dodaje da ne vidi svrhu uštede na javnoj rasvjeti
kada se istovremeno ušteđeni novac na struju troši za kupovinu novog inventara u općini, koji je uz to
bio solidan.Čemu štednja na struju ukoliko se taj novac troši  za luksuz, da ne govorimo za kupovinu
novih mobilnih telefona.Smatra da se ta praksa treba promjeniti. Insistira da se dok traju božićni dani
javna rasvjeta uključi kao što je to bilo prije uvođenja mjera štednje.

Načelnik Gorn Reljić, kaže kako su sada po prvi puta zamjenili invantar,stolice ,otkada se uprava
uselila u nove prostore-odgovarajućim sjedalicama za rad , za što smatra da je sasvim ispravno za
radnike.

Cicilija Gečević, kaže kako je dugo vremena Općina Kistanje bila najnerazvijenija a sada je i
najsiromašnija  općina u Republici Hrvatskoj. Čestita svim osobama koje ovdje sjede u foteljama , na
tom uspjehu. Komentira izjavu načelnika općine Kistanje u Slobodnoj Dalmaciji da smo siromašna
općina zbog nedovoljnog stupnja obrazovanja stanovništva u općini.Cecilija  kaže da za siromaštvo nije
krivo neobrazovano stanovništvo već općinsko vođstvo koje ne zna kako pokrenuti razvoj općine. Pita
koliko se općina trudi ulagati u stipendiranje učenika i studenata da bi se stupanj obrazovanja povećano i
poboljšao. Pretpostavlja da načelnik ne zna koliko je studenata koji studiraju s područja naše općine.
Npominje da je općina Kistanje prometno odsječena i izolirana od drugih mjesta I gradova jer ne postoji
prijevoz. Smatra da je ta izoliranost jedan od ozbiljnih problema koji negativno utjeće na obrazovanje
mladih jer se ne može redovnim prijevozom ni do Šibenika u školu.Pita načelnika da li zna koliko na
području naše općine ima registriranih obrta i odmah kaže da ih ima 150 i da su svi u sustavu PDV-a ,da
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svojim radom doprinose budžetu općine, da ti obrtnici  nisu korisnici socijalne pomoći . Savjetuje da
,ukoliko vođstvo općine ne zna kako razviti ovu općinu neka zaposli kadrove iz drugih općina. Načelnik
je ,kaže, na prethodnoj sjednici najavio da će se uskoro dogoditi zapošljavanje tridesetak radnika na
području naše općine, jer da će se uskoro neka firma  početi raditi kod nas. Kaže da ima tridesetak
osoba koje su kvalificirane za taj posao.Pita kada će se dogoditi zapošljavanje ljudi?

Načelnik Goran Reljić, odgovara da je riječ o privatnoj firmi koja je kupila poslovni prostor u
Kistanjama , da će općina uraditi sve što može kako bi došlo do zapošljavanja radnika .Firma je kupila
proctor i ona će donositi odluke kada će zapošljavati, koga će zapošljavati, koja im kvalifikacija treba, a
do danas nam to nisu rekli. Kaže da kadra stvarno nema, da će se morati provesti prekvalifikacija ljudi,
da će općina maksimalno učiniti da ljudi mogu da se prekvalificiraju, a na firmi je reći što im treba.
Tko zna gdje će oni biti, da li u gradu Kninu, u općini Ervenik ili gdje, to mi ne znamo.

Što se stipendija tiče, treba stvarno utvrditi koliko imamo studenata.Smatra da je bolje kao do sada, a to
je da se pomoć da svima koji se jave na natječaj, nego da ih bodujemo pa da na taj način neke
eliminiramo po određenim kriterijima. Pita da li pomoći samo one koji imaju visoke ocjene, ili I druge,
sve koji studiraju, ili ne ?Kaže da će odluku donijeti zajedno sa vijećnicima.

Što se obrta tiče, pita gdje su oni registrirani?

Cicilija Gečević ,odgovara da nije bitno gdje su registrirani obrti, jer su oni koji troše novac ovdje,
ovdje žive I doprinose razvoju ove zajednice. Nije bitno gdje im je obrt registriran nego gdje ti ljudi žive
i gdje troše zarađeni novac. Nadalje, moli zamjenika načelnika da kaže koliko ima studenata na području
opoćine Kistanje.

Roko Antić, pita se zašto se načelnik  čudi  i kako to da načelnik ne zna koliko ima studenata u općini
kada se ti student uredno javljaju za jednokratne pomoći koje se dijele u prvom odnosno drugom
mjesecu. Smatra da je zlonamjerno kad načelnik tvrdi da načelnik ne zna koliko je studenata kad je on ,
,Roko Antić, podatke preuzeo od uprave ,od Milice, (jedinstveni upravni odjel).

Načelnik Goran Reljić, govori o tome da bi volio kada bi bilo I više studenata, da općina ima vise
školovanih ljudi, da ima kadar koji će trebati I TVIK-u , ali suština je da smo ipak siromašni
kadrovima,da ga nemamo potrebne kvalifikacije.

Roko Antić, zamjenik načelnika, kaže kako je sadašnju vlast, odnosno načelnika izglasalo 1400
stanovnika ove općine od kojih polovica ne živi na području općine Kistanje, a nakon toga, čita imena I
prezimena studenata s područja općine Kistanje, po godinama studija I vrsti studija,njih 14-15 studenata
i dodaje da 21 učenik srednje škole putuje u Zadar radi školovanja.

Načelnik Goran Reljić, komentira izlaganje Roka Antića i dodaje da je siguran da ima vise studenata ,
ali kada je riječ o stipendijama, da treba raspraviti,odnosno dogovoriti kriterije  davanja stipendija-
svima, a ne ograničili davanje stipendija po nekim kriterijima.

Ružica  Jelača-vijećnica, kaže  kako se u Varivodama dva mjeseca ne odvozi smeće (zaseok Jelače).

Momčilo Grčić, direktor Komunalnog poduzeća “Kistanje” d.o.o., odgovara da vjeruje da se smeće ne
odvozi.

Nebojša Štrbac, vijećnik, kaže da je prije 15 dana smeće odvezao on osobno, koji je zaposlen u
K.P.Kistanje d.o.o.
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Mihael Golome-vijećnik, pita načelnika što misli poduzeti vezano za europske fondove, predlaže da se
uzmu mlađi ljudi kako bi olakšali posao, kako bi općina krenula na bolje.

Načelnik Goran Reljić, odgovara da je ranije inicirao aktivnost da se mlađi ljudi uključe u projekte,kao
što su Paško Ivanović I drugi, ali da su se svi brzo okrenuli svojim životima,svom poslu,svako je morao
sebe rješavati. Dodaje da je Općina Kistanje za sredstva EU fondova već predala nekoliko projekata .
Što se povlačenja sredstava iz EU fondova tiče, kaže da je u Slobodnoj Dalmaciji  bio podatak da je
Općina Kistanje u Dalmaciji  na drugom mjestu po povlačenju sredstava iz EU fondova , a kako je tek
kod drugih općina .

Mihael Golome, pita koliko je Općina Kistanje povukla sredstva? Traži pismeni odgovor i nudi niz
mladih koji znaju pisati projekte za EU fondove.

Načelnik Goran Reljić, odgovara: 1.800.000,00 kuna, a kako je tek kod drugih općina.

Roko Antić, zamjenik načelnika, moli da mu se da prilika da iznese svoje višenje vezano za proračun.
Kaže da nisu koalicijski partneri niti tako birani. Napominje da je zamjenik načelnika kao predstavnik iz
reda pripadnika hrvatskog naroda.Na zadnjoj sjednici vijeća,kaže, da je zatražio da zamjenik načelnika
Borislav Šarić donese knjigu koju je napisao, da je pokaže vijećnicima. Danas ga ponovno nema na
sjednici vijeća. Kaže: “Dobro! Oprostio sam mu što me je izvrijeđao,to je kršćanski,to je ljudski i to sam
uradio”. Nadalje, kaže kako gospodin Šarić nije njegov problem, naš problem, već je on problem
lustracije koja u Hrvatskoj nije provedena . Nakon svog izlaganja  konstatira da mu još uvijek nije jasno,
da ne zna, koliko će sredstava biti utrošeno za prigodno ukrašavanje mjesta?

Vijećnici razgovaraju u glas.

Roko Antić, zamjenik načelnika, nastavlja da je komunalnom redaru dao broj telefona jednog
dobavljača ukrasa-svjetiljki kako bi ga kontaktirao jer  je preko njega moguće za mnogo nižu cijenu
nabaviti ukrase I žarulje , a možda jedan dio I darovati Općini Kistanje. Smatra da općinu treba
prigodno okititi za dolazeće blagdane. Naglašava da ne dopušta da ga neko cenzurira jer mu nitko ne
može zabraniti da slobodno misli , da slobodno govori. Smatra da se šutnja danas nameće kao stil život i
da oni koji slobodno misle danas nisu  dobro došli. Šutnju smatra izdajom i zlom. Obraća se vijećnicima
I kaže da prenesu gospodinu Šariću da slobodno može dolaziti na sjednice vijeća , te moli da se riječ i
dignjitet općine mora štititi dosljednjim ponašanjem i poštenim radom . Dodaje kako smo svi mi,manje
vise, izašli iz nekakvog siromaštva, no da biti siromašan zbog nedostatka novca nije problem, “danas
imaš –sutra ga nemaš”. Opasnost je biti siromašan duhom. Smatra da bi zajedno s načelnikom trebalo
otići u Zagreb, u ministarstva, čime bi se uspjelo bolje i vise sredstava povuči. Zaključuje kako načelnik
lose glumi gospodina Pupovca , a nije mu dorastao I da u nasljeđe ostavlja lose stvari.

Načelnik Goran Reljić, odgovara gospodinu Roku Antiću da ni njega ni druge nitko ne cenzurira, što se
i vidi po tome da je malo ,malo njegov zamjenik (R.Antić) u javnosti,u novinama, na televiziji itd. I da
mu to nitko ne zabranjuje da radi. Kaže kako dignjitet Općine Kistanje nije ugrožen, nije narušen.
Općina je izradila I predala na natječaje vrijedne projekte , a da njegov zamjenik (R.Antić) mora shvatiti
šta znaći pripremiti dokumentaciju , ishoditi suglasnosti, dozvole i drugo, da bi se projekti mogli
nominirati za povlačenje (osiguranje) sredstava. Naglašava da će biti sreća ukoliko se uspije dogoditi
ono što je nominirano, napravljeno. Sramota ga nije, nema se za što sramiti. Općina Kistanje vrlo
ozbiljno funkcionira, nije parazit. Osvrće se na pitanje vijećnice Cicilije Gečević o funkcioniranju ureda
načelnika I kaže  da će na pitanje odgovoriti demonstracijom načina na koji ured funkcionira .Ustaje sa
stolice i moli zamjenika Roka Antića da i on ustane…. Nakon što je Roko Antić ustao, pruža ruku Roku
Antiću i čestita mu na novorođenom djetetu (izljubio ga je u obraze)uz konstataciju da mu zamjenik
načelnika gospodin Roko Antić nije ništa rekao o tome da je dobio sina. Dodaje kako bi on, da je dobio
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sina, “srušio” općinu od sreće jer ga nema. Smatra da se treba slaviti kada se dobije dijete, posebno sin,
da se svoju sreću treba podijeliti s drugima. Zaključuje riječima: “Eto ,tko funkcionira ured načelnika,
odnosno njegovog zamjenika “.

Romana Stanić Jelić, dodaje da je Roko jedino častio Anastaziju Macukić.

Roko Antić, zamjenik načelnika, pita :”Kako to da načelnik nije znao da sam dobio dijete kada mi je
osobno potpisao suglasnost za isplatu naknade za novorođeno dijete”?

Viječnici govore u glas , a predsjednik Marko Sladaković daje stanku od deset minuta.

Stanka!

Nastavljena je sjednica Općinskog vijeća.

Budući nije bilo vise viječničkih pitanja ,Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i
prelazi na usvajanje zapisnika sa 21. sjednice  Općinskog vijeća održane 29.rujna 2016.g., i pita da
li ima primjedbi zapisnik?

Glasuje se.

Nakon glasovanja  predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da su vijećni  jednoglasno usvojili
zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje , od 29.09.2016.g.

Prije prelaska na dnevni red, predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da je Marijan Poturović,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje, podnio  pisano izvješće  o provedenom
savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  za točke dnevnog reda ove sjednice I daje pročelniku riječ.

Marijan Poturović,pročelnik, kaže da je savjetovanje sa javnošću  provedeno od 10.do 28.11.2016.g.
putem internetske stranice Općine Kistanje www.kistanje.hr I da do toga roka nije zaprimljena niti jedna
sugestija, prijedlog , niti je bilo komentara, kako je I u dostavljenim izvješćima napisano I moli da
vijećnici ovo uzmu na znanje .

Predsjednik Marko Sladaković poziva vijećnike da li imaju pitanja u vezi ovoga.

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik konstatira da je vijeće zaprimilo  pisana izvješća o
provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  za 22.sjednicu Općinskog vijeća , da nije
bilo sugestija,prijedloga niti komentara na materijale i da izvješća  kao takva prihvaća.

Rasprava o dnevnom redu:

Predsjednik Marko Sladaković kaže :
-da je pozivom za ovu sjednicu predložen sljedeći dnevni red:
1.Prijedlog proračuna Općine Kistanje za 2017. sa projekcijama proračuna za 2018. i 2019.g.
2.Prijedlog Plana razvojnih programa za 2017. sa projekcijama 2018.-2019.g.
3. Prijedlog Programa socijalnih i drugih potreba građana na području općine Kistanje za 2017.g.,
4.Prijedlog Programa  javnih potreba u sportu za 2017.g.,
5.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.,
6.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
7.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.
8.Prijedlog Odluke o sufinanciranju  troškova prijevoza učenika srednjih škola na području općine
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Kistanje za razdoblje siječanj-srpanj 2017.g.
9.Prijedlog Odluke  o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2017.g.

10.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2017.g.

11. Donošenje odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku.

-da je u međuvremenu općinski načelnik predložio dopunu dnevnog reda sa još dvije točke i to:
1.Prijedlog programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za
2017.godinu i igraonice za djecu,
2.Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova preventivne deratizacije za

razdoblje od 2017. do 2021.g.

U vezi s navedenim, predsjednik Marko Sladaković predlaže slijedeći dnevni red.

1.Prijedlog proračuna Općine Kistanje za 2017. sa projekcijama proračuna za 2018. i 2019.g.
2.Prijedlog Plana razvojnih programa za 2017. sa projekcijama 2018.-2019.g.
3. Prijedlog Programa socijalnih i drugih potreba građana na području općine Kistanje za 2017.g.,
4.Prijedlog Programa  javnih potreba u sportu za 2017.g.,
5.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.,
6.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
7.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.
8.Prijedlog Odluke o sufinanciranju  troškova prijevoza učenika srednjih škola na području općine

Kistanje za razdoblje siječanj-srpanj 2017.g.
9.Prijedlog Odluke  o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2017.g.
10.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u

Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2017.g.
11. Prijedlog programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za
2017.godinu i igraonice za djecu,
12. Donošenje odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku.
13.Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova preventivne deratizacije za

razdoblje od 2017. do 2021.g.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi dnevni red, uz dvije dopune
te pita nazočne;

1. Tko je “ZA” usvajanje predloženog dnevnog reda ,uz dvije predložene dopune, za što glasuje
svih četrnaest (14) 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.

DNEVNI RED
1.Prijedlog proračuna Općine Kistanje za 2017. sa projekcijama proračuna za 2018. i 2019.g.
2.Prijedlog Plana razvojnih programa za 2017. sa projekcijama 2018.-2019.g.
3. Prijedlog Programa socijalnih i drugih potreba građana na području općine Kistanje za 2017.g.,
4.Prijedlog Programa  javnih potreba u sportu za 2017.g.,
5.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.,
6.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
7.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.
8.Prijedlog Odluke o sufinanciranju  troškova prijevoza učenika srednjih škola na području općine
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Kistanje za razdoblje siječanj-srpanj 2017.g.
9.Prijedlog Odluke  o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2017.g.
10.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u

Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2017.g.
11. Prijedlog programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za
2017.godinu i igraonice za djecu,
12. Donošenje odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku.
13.Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova preventivne deratizacije za

razdoblje od 2017. do 2021.g.

Rasprava o dnevnom redu
Točka 1.

Prijedlog proračuna Općine Kistanje za 2017. sa projekcijama proračuna za 2018. i 2019.g.

Predsjednik Marko Sladaković općinskog vijeća otvara raspravu.

Vijećnik Paško Ivanović- kaže kako mu je žao što predlagatelj ne želi obrazložiti predloženi proračun ,
da neke stavrke proračuna kao što su naknade vijećnicima, troškovi reprezentacije koji su ponovo
povećani i drugo  po njemu nisu uredu. Bez kadra, nećemo daleko dogurati. To se mora promjeniti. Žao
mu je što sredstva trošimo u krivom smjeru. Smatra da kada bi se vijećnici odrekli svojih naknada samo
za  sto kuna, da bi se iz tih naknada mogla osigurati sredstva za dvije stipendije. Dodaje da su vrlo mala
sredstva planirana za gospodarstvo, zaštitu okoliša, društvene djelatnosti itd. Proračun je po njemu samo
lista želja, kao i uvijek do sada. Budući  su lokalni izbori za par mjeseci, tek će se sredstva iz proračuna
trošiti za sve i svašta da bi se pridobilo glasaće. Proračun za 2017.g. neće podržati.

Načelnik Goran Reljić- kaže da je pitanje tko će dobiti izbore, tko će tu igrati oko izbora, nije načisto
da li će vise ulaziti u ove aktivnosti I da ga uvijek netko pita . Kaže kako je  započeo neke projekte,
aktivnosti , da je započeo nešto inovativno, koje će nakon njega netko drugi morati dovršiti, da su to sve
vrijedni projekti, da je svrha svih tih projekata da se ljudi koji ovdje žive zaposle, da ne odlaze u druga
mjesta. Reprezentaciju trošimo sa onim ljudima koji to rade, da bi obezbedili tu mogućnost.
Reprezentacija mora biti za posao koji će se sutra desiti. Ovdje smo sve objedinili na jednom mjestu I
zato je to dignuto.Što se reprezentacije tiče, kaže da troškovi reprezentacije  daju mogućnost  da se
ostvare kontakti i pojedine aktivnosti mogu realizirati.Reprezentacija je nužna, a  iz nje se financiraju
proslave i obilježavanje mjesnih blagdana, značajnih datuma kao što su  : Ivanjdan, sv.Nikola,
Preobraženje, sv.Ilija, itd. Naglašava  da je sve u suglasnosti sa drugima, da su svi koji ovdje sjede
“opservirani” , a da je on kao načelnik najodgovorniji za sve-što smatra normalnim. Odluku o tome da li
će se kandidirati za načelnika na sljedećim izborima , još nije donio. Da je osobno dogovorio unutarnju
reviziju rada općine kako bi bio načisto kakvo je stanje, da bi drugom ostavio sve čisto, da ga slučajno
ne bi netko prozivao. Da će do izbora 2017.g. raditi i sve realizirati što je planirao. Interesira ga da do
svibnja 2017. realizira svoju “listu želja”.

Paško Ivanović, vijećnik, molim da njegova primjedba na načelnikov komentar ne uđe u zapisnik.

Budući nije bilo rasprave, predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog
reda i poziva  vijećnike da glasuju.

Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 1. na glasanje  i pita nazočne vijećnike:
1. Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje deset (10) vijećnika
2. Tko je “PROTIV”- glasuje četiri (4) vijećnika.
3. Tko je “SUZDRŽAN”- nitko!
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Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova sa
deset glasova “ za” i četiri glasa “protiv”usvojen Proračun Općine Kistanje za 2017.g. sa
projekcijama proračuna za 2018. i 2019.godinu.

T.br.1.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12 i 15/15) I članka
32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 . i 4/13),
Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici,od 30.studenog 2016.godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2017.GODINU SA

PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2018. I 2019.GODINU

I.
Donosi se Proračun Općine Kistanje za 2017.godinu sa projekcijama proračuna za 2018. I 2019.godinu
u tekstu koji se nalzi u privitku ovog zapisnika I čini njegov sastavni dio.

II.
Ova odluka stupa na snagu  na snagu prvog dana od objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije” i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

III.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
objavit će se I na internetskim stranicama Općine Kistanje www.kistanje.hr

Točka 2.
Prijedlog Plana razvojnih programa za 2017. sa projekcijama 2018.-2019.g.

Prelazi se na 2. točku dnevnog reda.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu ,daje točku 2. na glasanje  i pita nazočne
vijećnike:

1.Na pitanje tko je “ZA”, donošenje Plana razvojnih programa za 2017.g. sa projekcijama za 2018. i
2019.godinu, glasuje deset (10) vijećnika .

2.Tko je “PROTIV”- četiri (4) vijećnika
3.Tko je “SUZDRŽAN”-nitko!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova
vijećnika OPćinskog vijeća Općine Kistanje I to sa deset glasova “ZA” I četiri (4) glasova “Protiv”
usvojen Plan razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g. sa projekcijama proračuna za 2018. I
2019.godinu.

T.br2.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12 I 15/15) i članka
32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 . i 4/13),
Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici,od 30.studenog 2016.godine, donosi
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ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE ZA  2017.G. SA

PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019.GODINU

I.
Donosi sePlan razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. I
2019.godinu u tekstu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika I čini njegov sastavni dio.

II.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od obvaje u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” i
na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

III.
Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon obvaje u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
objavit će se I na internetskim stanicama Općine Kistanje www.kistanje.hr

Točka 3.
Prijedlog Programa socijalnih i drugih potreba građana na području općine Kistanje za 2017.g.

Prelazi se na 3. točku dnevnog reda.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Nema rasprave.
Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu , daje točku 3. na glasanje  i pita nazočne
vijećnike;

1.Na pitanje tko je “ZA”, glasuje deset (10) viječnika
2.Tko je “PROTIV”- jedan (1) vijećnik!
3.Suzdržanih –troje (3)vijećnika

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je večinom glasova
nazočnih vijećnika, sa deset (10) glasova “ZA”, jednim glasom”PROTIV” i tri glasa
“SUZDRŽAN” donijet Program socijalnih i drugih potreba građana na području općine Kistanje
za 2017.godinu.

T.br.3.

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 22.sjednici, od 22.studenog 2016.godine, donosi
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PROGRAMA
socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu

Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se financijska sredstva  za provođenje Programa socijalnih potreba građana
na području Općine Kistanje u 2017.godini.

Članak 2.
Za provođenje ovog Programa  osigurat će se sredstva u   Proračunu Općine Kistanje za 2015.godinu u
ukupnom iznosu od 927.000,00 kuna.

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

PLAN   kn
1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć 40.000
2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 20.000
3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove 30.000
4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev 500.000
5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin 5.000
6. Pomoć starim i nemoćnim 93.000
7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi 5.000
10.Sufinanciranje programa javnih radova 144.000
11.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu obuhvaćeni programom

socijalne pomoći
75.000

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom predškole/ mala škola 15.000

SVEUKUPNO: 927.000

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

UKUPNO: 970.000

Članak 4.
Evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz ovog Programa vodi Jedinstveni upravni odjel
Općine Kistanje, a dio dokumentacije osigurava se i putem Centra za socijalnu skrb Knin, Ministarstva
znanosti,obrazovanja i športa, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih uključenih u provedbi ovog
Programa.

Članak 5.
Sredstva za ostvarivanje ovog programa osiguravaju se u proračunu Općine Kistanje , a raspodijeliti će
se ovisno o njegovoj likvidnosti. Raspodjela sredstava vrši se po nalogu načelnika Općine Kistanje.

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj
županiji», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.
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Točka 4.
Prijedlog Programa  javnih potreba u sportu za 2017.g.

Prelazi se na 4.točku dnevnog reda i predsjednik Vijeća Marko Sladaković otvara raspravu.

Paško Ivanović, vijećnik kaže da će  biti protiv ovog programa ne samo za sport ,nego I za druge
aktivnosti koje bi trebalo financirati iz ovog programa, jer su planirana mala sredstva za sport..

Cicilija Gečević, vijećnica, dodaje da su mladi iz Osnovne škole Kistanje pokazali zavidne rezultate I
da su sada na rzni škola prvi na županijskom nivou što se sporta tiče, pa predlaže da se iznos poveča,
odnosno protivi se tako malom iznosu sredstava za sport.
Načelnik Goran Reljić, da će je ovo proračun , da će biti rebalans toga proračuna, kad se vidi koliko će
biti sredstava, da se slaže da bi trebalo pronači vise novca.

Budući nije bilo vise rasprave, predsjednik Marko Sladaković zaključuje rasprvu .

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu , daje točku 4. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”, glasuje jedanaest (11) viječnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Tko je “SUZDRŽAN” –troje (3)vijećnika

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je večinom glasova
nazočnih vijećnika, sa jedanaest glasova “ZA”, tri glasa “SUZDRŽAN” donijet Program javnih
potreba u sportu općine Kistanje za 2017.g.

T.br.4.

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu („Narodne novine“,broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,
86/12.,94/13.,85/15), članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09. ,15/10,4/13),
Općinsko vijeće Općine Kistanje na  22.sjednici, od 30.studenog 2016.godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2017.godinu

Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se  sredstva za financiranje  javnih potreba i aktivnosti u  sportu na području
općine Kistanje u 2017.g. u ukupnom iznosu  od  50.000,00 kuna.

Članak 2.
SVRHA PROGRAMA:
Svrha posebnih programa u sportu je promicanje i poticanje sporta, djelovanje sportskih udruga
,sportsko –rekreacijska aktivnost građana i  održavanje  sportskih građevina od značaja za Općinu
Kistanje .

Članak 3.
CILJ PROGRAMA:
Cilj programa je promidžba sportskih aktivnosti i vještina, poticanje sportskog amaterizma  i rad klubova
i društva koji sportsku djelatnost obavljaju na području Općine Kistanje.
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Članak 4.
OPIS PROGRAMA:
Ovaj program potiče amaterski sport , masovnost  u sportu , održavanje sportskih natjecanja,
manifestacija i drugo.

Članak 5.
STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
U provedbi ovog programa uključene su treneri sportskih klubova/društva i njihovi djelatnici , kao i
drugi stručni suradnici.

Članak 6.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
1. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata……5.000,00 kuna
2. Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama…………………… .45.000,00  kuna

Članak 7.
Sredstva iz t.2. čl.6.ovog Programa  doznačuju se na  račun  športskog kluba /društva  koji djeluje na
području Općine Kistanje temeljem  pisanog  zahtjeva , sukladno likvidnosti proračuna Općine Kistanje

Sredstva se doznačuju temeljem prethodnog zaključka općinskog načelnika,odnosno potpisom načelnika
na zahtjev sportskog kluba/društva.

Članak 8.
OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PRAĆENJE PROGRAMA:

Primatelj donacije izvještava Općinsko vijeće općine Kistanje o izvršenju ovog Programa  i o utrošku
sredstava iz t.2.čl.6.ovoga Programa,u rokovima propisanim proračunom.

Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel nadziru izvršenje ovog Programa i prate korištenje i
utrošak sredstava iz ovog Programa.

Članak 9.
Sportski klub/društvo o svom radu  podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Kistanje.

Članak 10.
Sredstva iz ovog programa neće se doznačiti udrugama koje nisu uskladile svoje poslovanje i opće akte
sa Zakonom o udrugama.

Članak 11.
Ovaj program stupa na snagu prvog dana od objave  u  «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

Točka 5.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.

Predsjednik Marko Sladaković, otvara raspravu.
Nema rasprave.
Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 5. na glasanje te pita nazočne
vijećnike;

1.Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje deset (10) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Tko je “SUZDRŽAN”-glasuje  četvero (4) vijećnika.
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Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova
svih vijećnika, deset vijećnika glasalo “ZA” a četvero vijećnika glasalo je “SUZDRŽAN” te je
Općinsko vijeće OPćine Kistanje donijelo Program javnih potreba u kulturi za 2017.g.

T.br.5.

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“,broj
47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09., 15/10,4/13),
Općinsko vijeće Općine Kistanje na  22.sjednici, od 30.prosinca 2016.godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2017.godinu

Članak 1.
Ovim Programom javnih potreba u kulturi Općine Kistanje  za 2017. godinu (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuju se javne potrebe u kulturi, a koje obuhvaćaju kulturne djelatnosti, programe i
manifestacije od interesa za Općinu Kistanje koje provode udruge koje djeluju na području općine
Kistanje  ,u okviru slijedećih djelatnosti:

 likovna djelatnost,
 glazbena djelatnost,
 ostalo

Članak 2.
SVRHA PROGRAMA:Svrha posebnih programa u kulturi jeste uspostava svekolikog kulturnog ozračja
na području općine Kistanje , provedbom programa, akcija i manifestacija u kulturi od interesa za
Općinu Kistanje .

Članak 3.
CILJ PROGRAMA:Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Općine Kistanje.

Članak 4.
OPIS PROGRAMA:
Ovaj program sastoji se iz slijedećih aktivnosti:
1.Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi
2.Djelatnost kulturno umjetničkih društava
3.Pomoć vjerskim zajednicama.

Članak 5.
STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
U provedbi ovog programa uključit će se,prema potrebi  :
-ovlaštene osobe /voditelji udruga –provoditelja aktivnosti  u oblasti  u kulture
-druge stručne osobe iz  djelatnosti kulture , angažirane prema potrebi.

Članak 6.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Za  provođenje ovog programa  u proračunu Općine Kistanje osigurano je ukupno 100.000,00 kn , a
dodijeliti će se:

Naziv Plan
Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi 50.000,00
Pomoć vjerskim zajednicama 50.000,00
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Članak 7.
Sredstva za ostvarivanje ovog programa osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje, a raspodijeliti će se
u vidu donacija ovisno o likvidnosti Proračuna Općine Kistanje.
Raspodjelu sredstava prema prijedlozima/zahtjevima  provoditelja aktivnosti odobrava općinski načelnik
posebnim zaključkom , odnosno potpisom na zahtjev podnositelja zamolbe .
Za sredstva donacija iznad 50.000,00 kuna sklapa se odgovarajući ugovor.
Ugovor se neće sklapati za pomoći dane vjerskim zajednicama.
Sredstva iz članka 6. ovog Programa, doznačivati će se na žiro račune korisnika.

Članak 8.
Korisnici sredstava iz članka 6. ovog Programa podnose izvještaje o utrošenim sredstvima.

Članak 9.
Ovaj program  stupa na snagu prvog dana nakon objave ,objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

Točka 6.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.

Predsjednik Marko Sladaković, otvara raspravu.

Paško Ivanoć, vijećnik-traži da mu netko objasni o sanaciji lokve Lalića I lokve u Varivodama, ne može
shvatiti da se za to da 120.000,00 kuna, a da nema sredstava za stipendije. Što se groblja tiče, još nema
vode na groblju katoličkom u novom naselju u Kistanjama.

Načelnik Goran Reljić, pita kako to da nema vode na katoličkom groblju, kad su tamo radovi vezani za
vodu odrađeni. Izjavljuje da će za desetak dana I to riješiti.

Cicilija Gečević ,kaže kako je neshvatljivo da tamo na tom groblju još nema vode.

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 6. na glasanje te pita nazočne
vijećnike;

1.Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje jedanaest (11) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Tko je “SUZDRŽAN”-glasuje troje (3) vijećnika.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova
svih vijećnika, jedanaest  vijećnika glasalo “ZA” a troje vijećnika glasalo je “SUZDRŽAN” te je
Općinsko vijeće OPćine Kistanje donijelo Program održavanja komunalne infrastructure za
2017.g.

T.br.6.

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
22.sjednici od 30.studenog  2016.g., donijelo je
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PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture  za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava
komunalne naknade za 2017.g.(u daljnjem tekstu:Program) određuje se održavanje komunalne
infrastrukture na području općine Kistanje  za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava
komunalne naknade prema članku 22.stavku 1.zakona o komunalnom gospodarstvu.

Program sadrži:
-opis poslova s procjenom troškova po djelatnostima,
-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa,
-izvore financiranja.

Programom su predviđene djelatnosti: javna rasvjeta, održavanje i upravljanje nerazvrstanim
cestama,održavanje javnih površina i čistoće, veterinarski i sanitarni poslovi te ostali poslovi održavanja
komunalne infrastrukture.

Članak 2.
1)Javna rasvjeta
Redni
broj

OPIS POSLOVA Procjena
troškova (kuna)

1. Troškovi električne energije 250.000,00
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

Ukupno (1+2): 400.000,00

2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama
Redni
broj

OPIS POSLOVA Procjena troškova
(kuna)

1. Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta 400.000,00
1.1. 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 .

400.000,00

2. Čišćenje snijega 30.000,00
Ukupno (1+2): 430.000,00

3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina
Redni
broj

OPIS POSLOVA Procjena troškova
(kuna)

1. Održavanje javnih površina 182.000,00
1.1. Sanacija i održavanje javnih površina 22.000,00
1.2. Nabava klupa i druge urbane opreme 10.000,00
1.3. Održavanje groblja i spomen ploča 10.000,00
1.4. Sanacija zidova lokve Lalića i lokve u Varivodama 120.000,00
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1.5. Sitni inventar - nabava klupa i druge urbane opreme 10.000,00

1.6. Održavanje groblja i spomen ploča 10.000,00
2. Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.

(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij)
450.000,00

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

OPIS POSLOVA Procjena troškova
(kuna)

1. Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih
životinja na prometnicama

20.000,00

2. Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje 10.000,00
Ukupno(1+2): 30.000,00

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture
Redni
broj

OPIS POSLOVA Procjena troškova
(kuna)

1. Planiranje terena odlagališta-čišćenje 10.000,00
1. Sanacija divljih odlagališta 20.000,00
3. Odvoz glomaznog otpada 10.000,00
4. Deratizacija-dezinsekcija 43.000,00
5. Nadzor nad izvođenjem deratizacije 5.000,00
6. Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje 230.000,00
7. Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja 5.000,00

Ukupno : 323.000,00

Rekapitulacija troškova
Redni
broj

Naziv Iznos (kuna)

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

Ukupno: 1.815.000,00

Članak 3.
Ovim Programom  planiraju se ostvariti slijedeći ciljevi:
-unapređenje i razvoj prometne infrastrukture
-povećanje kvalitete održavanja javne rasvjete,
-širenje i uređenje javnih površina,
-unapređenje stanja u prostoru

Mjerljivost ciljeva provodi se povećanjem modernizacije  nerazvrstanih cesta i javne rasvjete,
racionalizacijom troškova ,zbrinjavanjem otpada na propisan način, širenjem zelenih i javnih površina
koje se održavaju te povećanjem kvalitete života na području općine Kistanje.

Članak 4.
Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznose ukupno  1.815.000,00 kn,
a izvori financiranja su slijedeći
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NAZIV Plan-u
kunama

Prihodi od komunalne naknade 200.000,00
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti 100.000,00
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova  EU 250.000,00
Županija Šibensko-kninska 60.000,00
Proračun Općine Kistanje 1.205.000,00

UKUPNO: 1.815.000,00

Članak 5.
Poslovima  iz ovog programa  obuhvatit će se:
Održavanje prometnica
1.Ulica dr.Franje Tuđmana

12.332 m2  prometnice
4.320 m2  nogostup + zelene površine

2.Ulica hrvatskih branitelja
5.600 m2 prometnice
4.000 m2 nogostup + zelena površina

3.Ulica Ante Starčevića
4.607 m2   prometnica
2.871 m2  pješaćka staza + zelena
površina

4.Ulica Nikole Tesle
2.550 m2  prometnica

5.Trg Petra Preradovića
8.400 m2

6.Trg sv.Nikole
4.100 m2

7.Ulica kralja Zvonimira
4.200 m2  prometnica

8.Novo naselje „Kistanje 1“ i spojevi
25.910 m2 prometnice
12.955 m2  nogostupi

9.Đevrske
3.930 m2  prometnice
3.010 m2 nogostup

10.Ostalo manje, sporedne ulice
5.100 m2   prometnice

UKUPNO :
a) prometnice ……………………………………………..76.729 m2
b) nogostup + zelene površine…………………………….27.156 m2

ukupno: …………….103.885  m2

Održavanje mjesnih groblja:
1.Naselje Kistanje
-Manastirsko groblje ( pravoslavno)
-Livadice (pravoslavno)
-Novo naselje „Kistanje 1“ (katoličko)
-Groblje kod crkve sv. Nikole (zaseok Bezbradice)
(pravoslavno)

2.Nunić
-Groblje kod crkve sv. Antuna Padovanskog
(katoličko)

3.Biovičino Selo
-Groblje kod crkve sv. Petra ( za pravoslavne vjernike
iz Nunića, Modrinog Sela i Biovičinog Sela)

4.Ivoševci:
-Groblje kod crkve sv.Jovana (pravoslavno)

5.Đevrske
-Groblje kod crkve sv. Ilije (pravoslavno)
-Groblje Šarića ( pravoslavno)

6.Varivode
-Groblje Varivode , za pravoslavne vjernike

7.Smrdelje
-Groblje Smrdelje, pravoslavno

8.Gošić
-Groblje Gošić, pravoslavno

9.Zečevo
-Groblje Zečevo,pravoslavno

Dinamika održavanja groblja:
1..Košnja trave………………………………………………………………...1 puta godišnje
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2.Odvoz pokošene trave na odlagalište………………………………….…….1 puta godišnje
3.Orezivanje niske živice………………………………………………….......1 puta godišnje
3.Orezivanje zapuštenih živica……………………………………………..…1 puta godišnje
4.Uništavanje korova u travnjaku i oko grobnih mjesta-grobnica………..…...1 puta godišnje
5.Okopavanje grmlja……………………………………………………….….1 puta godišnje
6.Zalijevanje grmlja…………………………………………………………....po potrebi
7.Održavanje staza-nasipavanje staza tucanikom  i sličnim materijalima…......1 godišnje
8.Odvoz otpada- ručno/kamionom……………………………………………..1 puta godišnje
9.Održavanje drveća……………………………………………………............1 godišnje
10.održavanje cvijeća…………………………………………………………..1 godišnje
11.Održavanje ograda groblja –suhozida i drugo  ………………………..…..1 godišnje

Površina  pojedinih mjesnih groblja na području općine Kistanje

Red.br.
Naziv  naselja-naziv
groblja

Dužina
u
metrima

širina u
metrima

Ukupna
površina u
m2

Površina
groblja
za održavanje
m2 Napomena

1 Naselje Kistanje
1.1. Manastirsko groblje 45 20 900 495 pravoslavno
1.2. Livadice 75 52 3900 3.178 pravoslavno
1.3. Novo naselje"Kistanje1" 90 90 8100 7.820 katoličko
1.4. Bezbradice-sv-Nikola 190 65 12350 8.577 pravoslavno

UKUPNO: 400 227 25250 20070
2 Đevrske

2.1. kod crkve sv.Ilija 70 45 3150 1.767 pravoslavno
2.2. groblje Šarići 48 26 1248 687 pravoslavno

UKUPNO: 118 71 4398 2.454
3 Varivode

3.1. groblje Varivode 90 60 5400 2.970 pravoslavno
UKUPNO: 90 60 5400 2.970

4 Smrdelje
3.1. groblje Smrdelje 165 25 4125 3.991 pravoslavno

UKUPNO: 165 25 4125 3.991
5 Gošić

5.1. groblje Gošić 51 30 1530 842 pravoslavno

UKUPNO: 51 30 1530 842
6 Zečevo

6.1. groblje Zečevo 61 61 3721 2.233 pravoslavno
UKUPNO: 61 61 3721 2.233

7 Nunić
7.1. groblje kod crkve sv.Ante 120 40 4800 2.567 katoličko

UKUPNO: 123 40 4800 2.567
8 Biovičino Selo

8.1. Groblje kod crkve sv.Petar 215 75 16125 8.869 pravoslavno

UKUPNO: 215 75 16125 8.869
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9 Ivoševci

9.1.
Groblje kod crkve
sv.Jovana 132 85 11220 6.171 pravoslavno
UKUPNO: 132 85 11220 6.171
UKUPNO: 1355 674 76569 50167

Članak 5.
Detaljni prikaz  mjerljivih aktivnosti iz ovog programa kao i financijski iznosi za svaki od njih na
odgovarajući način  prikazani su sklopljenim ugovorima, narudžbenicama, troškovnicima izrađenim
projektima i slično,a aktivnosti  koje je  nemoguće prethodno u  potpunosti  utvrditi  biti će utvrđene
odgovarajućim  dokumentima prije i u momentu plaćanja (četverogodišnji ugovori o održavanju,drugi
ugovori, narudžbenice, računi   i slično).

Članak 6.
Za ostvarenje ovog Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

Članak 7.
Do kraja ožujka 2017.godine Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Kistanje izvješće o
izvršenju ovog Programa.

Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a  primjenjuje se od 01.siječnja  2017.godine.

Točka 7.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.

Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.

Cicilija Gečević, viječnica, navodi kako je planirano samo 400.000,00 kuna za izgradnju ulice u novom
naselju Kistanje, a da je izostavljen završetak ulice Glama, ulice gospe Letničke i ulice M.Marulića.
Trebalo bi,kaže, planirati završetak I tih preostalih 500-tinak metara, što otprilike to iznosi još kojih 700
tisuća kuna. Za sljedeću godinu  planirano je dakle  samo  400 tisuća kuna, a bili bih sretni da bude
investirano 700 tisuća kuna. Zna da ovisimo od MRRFEU, ali da bi ipak trebalo uvrstiti u program sve
ostatke dionica cesta u novom naselju Kistanje.

Načelnik Goran Reljić, kaže da je naslijedio stvari koje je o proteklom vremenu nastojao riješiti, koliko
je bilo moguće. Do petog mjeseca 2017.,nada se da će završiti novo naselje Kistanje. Na žalost, problem
je u tome štoMRRFEU uvijek traži da učestvoujemo sa vise sredstava, ali to je teško.

Cicilija Gečević, kaže da bi voljela da mi završimo, u ovom mandate.

Paško Ivanović, vijećnik, pita na šta se odnosi izgradnja ograda kapela.

Načelnik Goran Reljić, odgovara da se to  odnosi na groblje Varivode gdje se planira izgraditi
kapela.Nime, kaže, da groblje u Đevrskama za sada pokriva i potrebe Varivoda. Riječ je o izradi
projektne dokumentacije. Uostalo, vidjet ćemo kako će to završiti.Napominje da je Općina Kistanje za
zadnjih par godina  učinila vise od svih , pa i od crkve u zadnjih 400 godina.
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Budući nije bilo vise pitanja, predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 7. na
glasanje te pita nazočne vijećnike;

1.Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje deset (10) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Tko je “SUZDRŽAN”-glasuje četvero (4) vijećnika.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova
svih vijećnika, deset glasova “ZA” i četiri glasa”SUZDRŽAN” Općinsko vijeće Općine Kistanje
donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastructure za 2017.g.

T.br.7.

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
22.sjednici od 30.studenog  2016.g., donijelo je

PROGRAM
gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina u 2017.g.

Članak 1.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje za 2017.g.
(u daljnjem tekstu:Program) utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava
opreme na području općine Kistanje za 2017.godinu , koji će se financirati iz:

- komunalnog doprinosa,
- dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
- sredstava koncesijskih naknada,
- Proračuna Općine Kistanje,
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (državni proračun, sufinanciranjem od strane drugih

javnih tijela, ministarstava, Fondova i sl.).

Program sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po

djelatnostima.

Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Općine Kistanje, razvojnoj politici, ukazanim
potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim
lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

Članak 2.
A) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,

staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda
Redni
broj

Naziv investicije Opis Procijenje
na

vrijednost
u kunama
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1.

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

400.000,00

2. Uređenje Trga P.Preradovića Projektna dokumentacija za uređenje Trga
P.Preradovića-dovršetak

50.000,00

3. Uređenje trga sv.Nikole Projektna dokumentacija Trga sv. Nikole-
dovršetak

50.000,00

4. Dovodni gravitacijski vodovod
Kistanje-manastir Krka Projektna dokumentacija-dovršetak

20.000,00

5. Ceste - sanacija i
moderniz.nerazavrstane ceste -
razno/priključci

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

50.000,00

6. Izgradnja moblnog reciklažnog
dvorišta - betonski radovi

Izrada temelja-podloge za postavljanje mobilnog
reciklažnog dvorišta tipa kontejner

20.000,00

7. Izgradnja  ograda /kapela na
mjesnim grobljima/općenito

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

50.000,00

8. Sanacija i izgradnja vodovodne
mreže -Reljići

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

100.000,00

Ukupno: 740.000,00

Izvori financiranja:
1.Proračun Općine Kistanje…………………………………………………...190.000,00 kuna
2.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU……………………….…...350.000,00 kuna
4.Vodovod i odvodnja d.o.o.Šibenik………………………………………….200.000,00 kuna

Ukupno:……….740.000,00 kuna

B) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i
pročišćavanje  fekalne kanalizacije

Redni
broj

Naziv investicije Opis Procijenjena
vrijednost u

kunama

1. Nabava jednog mobilnog
reciklažnog dvorišta tip kontejner

Mobilno reciklažno dvorište tipa
kontejner za odlaganje raznog otpada.

100.000,00

2. Stacionarlno reciklažno dvorište Projektna dokumentacija 80.000,00

3. Stacionarno reciklažno dvorište Izgradnja –pripremni radovi ,dio 100.000,00

Ukupno: 280.000,00

Izvori financiranja:
1.Općina Kistanje………………………………………………………………..180.000,00 kuna.
2.Ministarstvo prostornog uređenja I gradnje/

odnosno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost………………….100.000,00 kuna
Ukupno: 280.000,00 kuna

Članak 3.
Vrijednost pojedinih radova  ovog Programa utvrđena je na temelju procijenjenih količina i prosječnih
cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje.
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Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koje
čine eventualni troškovi vezani za imovinsko pravne odnose, projektiranje, nadzor, izvođenje radova i
ostali prateći troškovi, te nakon provedenog postupka nabave.

Članak 4.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno , u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o cestama i ostalom važećom zakonskom
regulativom.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata i uređaja koji
nisu predviđeni Programom , o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Općinskom vijeće općine
Kistanje na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 5.
Općinski načelnik Općine Kistanje dužan je do kraja ožujka 2018.godine podnijeti Općinskom vijeću
Općine Kistanje izvješće o izvršenju ovog Proračuna za 2017.godinu.

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

Točka 8.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju  troškova prijevoza učenika srednjih škola

na području općine Kistanje za razdoblje siječanj-srpanj 2017.g.

Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Budući nije bilo rasprave, predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 8. na
glasanje te pita nazočne vijećnike;

1.Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje svih 14 vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Tko je “SUZDRŽAN”-nema

Nakon glasovanja, predsjednik OPćinskog vijeća Općine Kistanje, Marko Sladaković, utvrđuje da
je jednoglasno “ZA” glasovalo svih 14 vijećnika za  prihvaćanje prijedloga Odluke o
sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola na području opoćine Kistanje  siječanj-
srpanj 2017.g.

T.br.8.
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 7/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11 , 16/12,86/12 i 126/12.,94/13,
152/14), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  22.sjednici, od 30.studenog 2016.g., donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-srpanj  2017.g.

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  siječanj-srpanj 2017.godini.
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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 2016/2017.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.

Točka 9.
Prijedlog Odluke  o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2017.g.

Predsjednik Mrko Sladaković otvara raspravu.

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 9. na glasanje te pita nazočne
vijećnike;

1.Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje deset (10) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- glasuje četvero (4)vijećnika
3.Tko je “SUZDRŽAN”-nema.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da je večinom glasova svih
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kistanje sa deset glasova “ZA” I četiri glasa “PROTIV”
donijeta Odluka o izvršenju proračuna općine Kistanje za 2017.g.
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T.br.9.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i 32. Statuta Općine
Kistanje  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje
, na 22. sjednici, od 30.studenog 2016.godine, donosi

O D L U K U
o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2017. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Kistanje za 2017.
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom,
financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog
načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi
poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i
otplatu kredita i zajmova.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda izdataka iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj,
lokacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti
i projekata.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom
klasifikacijom proračuna.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene Proračunom, to do visine utvrđene u
njegovom Posebnom dijelu.
Rashodi i izdaci koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i
primitaka za te namjene.
Iznimno Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih
prihoda, najviše do visine planiranih iznosa.
Uplaćeni, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja
mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.
Neplanirani, a uplaćeni namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima ili
projektima uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.
Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u 2017.godini prenose se u narednu proračunsku godinu.
Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći
pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik temeljem prethodnog zaključka ako krajnji korisnik nije
utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Članak 4.
Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava
Općinski načelnik.

Članak 5.
Sredstva se proračunskim i drugim korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pisanog dokumenta
(zaključka načelnika) iz koje je vidljivo:
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- da je namjena odobrena u Proračunu,
- da je iznos stvorene obveze u visini odobrenog iznosa,
- da je obveza likvidirana od nadležne osobe.
Nadležna osoba iz stavka 1. ovog članka je Općinski načelnik, odnosno osoba koju on pismeno ovlasti.

Članak 6.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Općinski načelnik.
Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 1. ovog članka podrazumijeva odgovornost za
preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za utvrđivanje
prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

III. PRIHODI PRORAČUNA
Članak 7.

U Proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina Kistanje.

Članak 8.
Ostvareni prihodi iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.
Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u tekućoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu
i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom za tekuću proračunsku godinu.

Članak 9.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda
Proračuna tekuće godine.

IV. ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 10

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje
obveza plaćanja.
Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom
pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.
Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije Proračuna izdaje Općinski načelnik, odnosno osobe na koje je to
pravo preneseno.

Članak 11.
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa
naplaćenih prihoda i primitaka za određene namjene, odnosno najviše do iznosa planiranog u posebnom dijelu
Proračuna.

Članak 12.
Visina plaće zaposlenicima i visina plaće dužnosnicima utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi  i drugim općim aktima.

Članak 13.
Obavezno je zaključivanje ugovora s udrugama koji se zaključuju temeljem natječaja o financiranju javnih potreba.
Ugovorima će se utvrditi dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava, obveze
korisnika proračunskih sredstava za namjensko trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja, te za
realizaciju ugovorenog programa.

Samo izuzetno , mogu se dodijeliti sredstva udrugama  radi provedbe iznenadnih, neplaniranih aktivnosti od
značaja za lokalnu zajednicu  i to temeljem posebnog zaključka općinskog načelnika.

Članak 14.
Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje, naknade troškova za
rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog
vijeća, po nalogu Općinskog načelnika.
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Članak 15.
Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova, mora se provoditi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim
propisima koji reguliraju postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti provest će se temeljem  posebnog  akta  koji donosi općinski načelnik.
Odgovorna osoba za provedbu postupka javne nabave  roba, radova i usluga je općinski načelnik.
U slučaju izuzetne, neplanirane i iznenadne spriječenosti općinskog načelnika, prvi zamjenik općinskog načelnika
može na usmeno odobrenje općinskog načelnika pokrenuti postupak nabave bagatelne vrijednosti kada je potrebno
nabavu provesti brzo i u što kraćem roku.

Članak 16.
Plaćanje predujma moguće je iznimno, na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

Članak 17.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za donošenje odluka o početku postupaka o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina.
Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama iz stavka 1. ovog
članka, donosi ovlašteno tijelo Općine ovisno o vrijednosti a sukladno Zakonu 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, 19/13. 137/15) ,
te člana 12.st.3.alineja 5.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i
4/13).

Članak 18.
Odgoda plaćanja i obročna otplata duga Općini, te otpis ili djelomičan otpis potraživanja Opčine, određuje se i
provodi pod uvjetima utvrđenim propisima.

Članak 19.
Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine
pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge
nepredviđene rashode, koristiti će se sredstva proračunske zalihe.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.
O korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava se sukladno odredbama Zakona o proračunu.
Proračunska zaliha za 2017. godinu utvrđuje se u iznosu od 10.000 kuna.

Članak 20.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.
Odluku o oročavanju donosi Općinski načelnik.
Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.
Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2017. godine.

Članak 21.
Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret proračuna stvaraju obveze potpisuje Općinski načelnik.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA
Članak 22.

Općina Kistanje može se zadužiti i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje sukladno pozitivnim propisima.
Općina se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i
dospijeća obveza, najduže na rok od 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih
obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita i zajmova.
Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren žiro
račun sukladno zakonu.
Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje uz uvjet iz 3. i 4. ovoga članka.
Općina Kistanje može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna, a koju potvrdi
predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.
Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje
ministra financija i suglasnost Vlade.
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Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja
prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i inozemnih pomoći i donacija, za
prihode iz posebnih ugovora i po posebnim propisima, te za iznose domaćeg i inozemnog zajma. U iznos ukupne
godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima, obveze na osnovi
izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja iz prethodnih
godina, te nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina.
Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za
izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 23.
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Kistanje ne može se zaduživati (osim
kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti) bez odluke Općinskog vijeća kojom im se
odobrava zaduživanje. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, podnosi odgovorna
osoba pravne osobe.

VI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 24.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i
izdataka proračuna, Općinski načelnik predložit će izmjene i dopune proračuna radi uravnoteženja, odnosno
preraspodjele sredstava.

Članak 25.
Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način kako je utvrđeno Zakonom o
proračunu i ovom Odlukom.
Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u skladu sastavkom 1. ovog članka, preraspodjela sredstava na
proračunskim stavkama, može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, ako to
odobri Općinski načelnik.
Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna.

VII .PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2017. godinu.
Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijevaju u slijedećim godinama mora se kao obveza uključiti u
godinu u kojoj obveza dospijeva.
O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja
godišnjeg obračuna Proračuna.

Članak 27.
Izvještaj o polugodišnjem i godišnjem izvršenju Proračuna Općinski načelnik podnosi na usvajanje Općinskom
vijeću Općine Kistanje, u zakonskom roku.

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “ Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjivati će se od 01. siječnja 2017. godine.

Točka 10.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u

Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2017.g.

Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
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Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 10. na glasanje te pita nazočne
vijećnike;

1.Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje deset (10) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- glasuje četvero (4)vijećnika
3.Tko je “SUZDRŽAN”-nema.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da je večinom glasova svih
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kistanje sa deset glasova “ZA” I četiri glasa “PROTIV”
donijeta Odluka o raspoređivanju sredfstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom viojeću Općine Kistanje za 2017.g.

T.br.10.

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) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“,broj  8/09,15/10,  4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici od
30.studenog  2016.g., donosi

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u

Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2017.g.

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2017. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine
Kistanje za 2016. godinu.

Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom
vijeću Općine Kistanje.

Članak 3.
Proračunom Općine Kistanje za 2017.godinu osigurano je 40.080,00 kuna za rad  političkih stranaka sukladno ovoj
Odluci.

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.

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.
Svakom članu Općinskog vijeća pripada 232,00 kuna mjesečno , a svakom vijećniku  podzastupljenog spola
pripada mjesečno 255,00 kuna

Članak 6.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima, razmjerno broju
članova svake političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje uzimaju se podaci o sadašnjoj
stranačkoj pripadnosti članova 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.
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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 zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kistanje 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 2015.g.

Broj žene muški žene muški
1 SDSS 3 7 765,00 1.624,00 2.389,00 28.668,00
2 HDZ 1 2 255,00 464,00 719,00 8.628,00
3 HSLS 0 1 0 232,00 232,00 2.784,00

UKUPNO: 1.020,00 2.320,00 3.340,00 40.080,00

Članak 9.
Sredstva iz ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke-ogranka političke stranke otvoren za njezino
redovito financiranje djelatnosti, o čemu ogranak političke stranke 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 11.

Prijedlog programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine
Kistanje za 2017.godinu i igraonice za djecu

Predsjednik Marko Sladaković,otvara raspravu
Pročelnik Marijan Poturović napominje da je došlo male korekcije program jer je došlo povećanja
troškova provedbe ovog programa, jer umjesto jedne sada su dvije skupine djece, pa se tako povečao i
broj sati rada odgajateljica, odnosno njena plača. Program se provodi od listopada 2016. do kraja svibnja
2017.g., ali se financijski odnosi na svaku godinu posebno.

Budući nije bilo rasprave, predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 11. na
glasanje te pita nazočne vijećnike;

1.Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje četrnaest (14) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema.
3.Tko je “SUZDRŽAN”-nema.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da je jednoglasno sa svih
četrnaest (14) glasova  “ZA” donijeta Odluka o program javnih potreba u području predškolskog
odgoja I obrazovanja na području općine Kistanje za 2017.g. i igraonica za djecu .

T.br.11.

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97.,
107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
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33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 39. Statuta Općine Kistanje
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09,15/10 i 4013), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na
22.sjednici održanoj 30.studenog 2016.g.,  donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja

Općine Kistanje  za 2017. godinu i igraonica za djecu

Članak 1.
(1) Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području

predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje, te obim, način i dinamika financiranja tih potreba u 2017.
godini iz Proračuna Općine Kistanje i provođenje aktivnosti „Igraonice za djecu-cjelogodišnji program“.

(2) Javne potrebe iz stavka 1. zadovoljavat će se ostvarivanjem programa predškole ,koja se provodi od
01.siječnja  do  31.svibnja 2017.g., četiri dana u tjednu i to :

1.Prva skupina djece pohađat će program  ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 08,00 do 12,00 sati
2.Druga skupina djece pogađat će program  utorkom i četvrtkom u razdoblju od 08,00 do 12,00 sati

i ostvarivanjem igraonica za djecu , koji će se provoditi nakon završetka programa predškolskog odgoja.
(3) Cilj koji se želi ostvariti provođenjem navedenog programa je zadovoljavanje djetetovih osnovnih

potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta, cjelovit razvoj svih djetetovih
sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi,
uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj
dijete pripada, stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj, izgrađivanje
stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo, njegovanje mirotvornog ponašanja, stvaranje
optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne
uvjete, a u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike.

Članak 2.
Za provođenje  ovog Programa, u Proračunu  Općine Kistanje  za 2017. godinu osigurat će se ukupno
127.212,00 kuna ,od toga:
a) za predškolski odgoj i obrazovanje: 41.000,00 kuna i ,od toga:

Troškovi za rad nastavnice/dadilje/odgajateljice …………………………………….……..30.000,00 kn
Pomoć Osnovnoj školi „Kistanje“  za nabavu opreme i sl…………………………………..8.000,00 kn
Troškovi nabave radnih listića,bojanki,itd. za djecu…………………………………………3.000,00 kn

b)za igraonice za djecu:60.000,00 kuna-troškovi provedbe aktivnosti:plaća,materijal itd.

Članak 3.
(1) Sredstva za plaće  zaposlenima iz st.1.t.1.čl.2.ovog Programa uplatit će se u korist žiro računa Osnovne

škole „Kistanje“ iz Kistanja  na njen pisani zahtjev a temeljem prethodno zaključenog ugovora kojim se reguliraju
međusobna prava i obveze vezano za provedbu ovog Programa.

(2) Sredstva za materijalne troškove (nabava slikovnica, bojica,bilježnica i drugo) iz st.1.t.3.čl.2.ovog
Programa doznačit će se na žiro račun tvrtke kod koje će se nabaviti potrebna sredstva za provedbu programa.

Članak 4.
Osim aktivnosti iz  članka 1. ovog Programa, Općina Kistanje će samostalno ili u suradnji sa Osnovnom školom
„Kistanje“  ili  na drugi odgovarajući način organizirati  tijekom 2017.godine „Igraonice za djecu-cjelogodišnji
program“ za koji je u proračunu Općine Kistanje planirano i osigurano 60.000,00 kuna.

Za provedbu aktivnosti iz prethodnog članka  osigurat će se odgovarajuća stručna osoba  uz pomoć Osnovne škole
Kistanje ili temeljem Ugovora o radu na određeno vrijeme .

Članak 5.
Osnovna škola „Kistanje“,  iz Kistanja  odnosno odgajateljica angažirana na provedbi  predškolskog odgoja iz
članka 1.ovog Programa, podnosi  načelniku Općine Kistanje pisano izvješće .
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Članak 6.
Odgajateljica odnosno stručna osoba angažirana  na  provedbi aktivnosti  iz članka 4.ovog Programa :„Igraonice
za djecu-cjelogodišnji program“ , podnosi  načelniku Općini Kistanje pisano izvješće o provedbi toga programa.

Članak 7.
Ovaj Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kistanje  za 2017. godinu  stupa na
snagu prvog dana od objave u  Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od  1. siječnja
2017. godine.

Točka 12.
Donošenje odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku.

Predsjednik Marko Sladaković, otvara raspravu.
Paško Ivanović,vijećnik, primječuje da su svi predloženi zaposlenici u općinskoj upravi.
Načelnik Goran Reljić ,dodaje da je on do sada 10 godina bio sudac porotnik ,što predložen od grada
Knina, što od drugih JLS, ali da nikada do danas nije pozvan na sud kao sudac porotnik.

Budući nije bilo rasprave, predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 12. na
glasanje te pita nazočne vijećnike;

1.Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje četrnaest (14) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema.
3.Tko je “SUZDRŽAN”-nema.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da je jednoglasno sa svih
četrnaest (14) glasova  “ZA” donijet Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika
Županijskog suda u Žibeniku.

T.br.12.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (,,Narodne novine " broj 28/13,33/15,82/15. i
82/16.) i 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09., 15/10. ,
4/13.), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici,održanoj 30.siječnja 2016.g. donosi

Z A K L J U ČA K
O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA

ŽUPANIJSKOG SUDA U ŠIBENIKU

Predlaže se Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije  da za suce porotnike Županijskog suda u
Šibeniku imenuje:

1.Sandra Ardalić, Ulica Obnove 28,22211 Vodice, OIB:98116632568
2.Antonija Palić,Ulica Mateja Mazareka 5,22305 Kistanje, OIB:16416195721
3.Milica Tomasović,Tomasovići 5,Smrdelje, OIB:08342964432

Točka 13.
Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova preventivne deratizacije

za razdoblje od 2017. do 2021.g.

Predsjednik Marko Sladaković, otvara raspravu.
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Budući nije bilo rasprave, predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 13. na
glasanje te pita nazočne vijećnike;

1.Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje četrnaest (14) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema.
3.Tko je “SUZDRŽAN”-nema.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da je jednoglasno sa svih
četrnaest (14) glasova  “ZA” donijeta Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova
preventivne deratizacije za razdoblje od 2017.do 2021.g.

T.br.13.

Na temelju članka 4.st.1.t.5. i članka 15.st.1. i st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»  broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11,
144/12, 94/13, 153/13,147/14,36/15) , članka 18., 21., 23. i 32. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine
Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» , broj  2/2016.) i članka 32. Statuta Općine Kistanje
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09.,15/10,4/13.), a nakon provedenog postupka prikupljanja
ponuda po pozivu za provedbu mjera preventivne deratizacije na području Općine Kistanje za razdoblje od 2017.
do 2021.g.,proljeće-jesen,  Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici, održanoj dana  30.studenog 2016.g.,
donosi

ODLUKU
O IZBORU OSOBE  ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA PREVENTIVNE DERATIZACIJE

ZA RAZDOBLJE  OD 2017. DO 2021.g.

1. Za obavljanje komunalnih poslova preventivne deratizacije na području Općine Kistanje na osnovi
ugovora o povjeravanju navedenih poslova, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu , izabire
se tvrtka Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split ,OIB:04201603871 .

2. Povjeravanje poslova iz točke 1.ove odluke daje se na vrijeme od četiri godine  računajući od dana
sklapanja ugovora .

3. Ugovorom iz točke 2.ove odluke , koji će u ime Općinskog vijeća Općine  Kistanje sa gospodarskim
subjektom sklopiti općinski načelnik Općine Kistanje, detaljnije će se utvrditi  uvjeti provedbe deratizacije na
području općine Kistanje u skladu sa pozivom za dostavu ponuda i Dokumentacijom za nadmetanje .

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».

O b r a z l o ž e n j e

Načelnik Općine Kistanje donio je 24.listopada 2016.godine Odluku o prikupljanju ponuda po pozivu za
provedbu mjera preventivne deratizacije na području Općine Kistanje za razdoblje od četiri godine, odnosno od
2017. do 2021.g.,KLASA:363-02/16-01/17,URBROJ:2182/16-02-16-1. Točkom VII. navedene Odluke imenovano
je tročlano povjerenstvo za prikupljanje ponuda po pozivu.Točkom VIII. iste Odluke načelnik Općine Kistanje
odredio je da se pozivi za dostavu ponuda pošalju na adrese sljedećih gospodarskih subjekata:

1. Ciklon d.o.o.,Put Murvice 14, 23000 Zadar
2. Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split
3. Dezinsekcija d.o.o, Brajšina 13,51000 Rijeka
4. Sanitat d.o.o., Ul.Marka Marojice 5,20000 Dubrovnik

Pozivi za dostavu ponuda sa Dokumentacijom za nadmetanje poslani su navedenim gospodarskim
subjektima 27.listopada 2016.godine preporučenom poštom s dostavnicom .

Pozivom za dostavu ponuda gospodarski subjekti su upozoreni da se ponude dostavljaju u roku 15 dana od
dana zaprimanja poziva i Dokumentacije za nadmetanje. Po isteku roka za dostavu ponuda, pisarnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje zaprimila je ukupno tri ponude i to ponude sljedećih ponuditelja:
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1.  Ciklon d.o.o.,Put Murvice 14, 23000 Zadar, OIB:52869401719 poslano preporučeno poštom ,
zaprimljeno 14.11.2016.g.

2. Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split, OIB:04201603871 predano na urudžbeni zapisnik,  zaprimljeno
16.11.2016.g.

3. Dezinsekcija d.o.o, Brajšina 13,51000 Rijeka,OIB:75145286506 poslano preporučeno poštom ,
zaprimljeno 17.11.2016.g.

Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda  dana 23.studenog 2016.g.,  u  10:00 sati,
pristupilo je javnom otvaranju primljenih ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o otvaranju ponuda KLASA:363-
02/16-01/17 ,URBROJ:2182/16-03/5-16-9. Otvaranju ponuda nisu nazočili ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Zapisnikom je konstatirano da su primljene ponude sa sljedećim cijenama:

1. Ciklon d.o.o.,Put Murvice 14, 23000 Zadar, cijena ponude178.960,00 kn bez PDV-a,odnosno
223.700,00 sa PDV-om

2. Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split, cijena ponude 158.880,00 kn bez PDV-a, odnosno 198.600,00 sa
PDV-om

3. Dezinsekcija d.o.o, Brajšina 13,51000 Rijeka, cijena ponude 171.680,00 bez PDV-a ,odnosno
214.600,00 sa PDV-om

Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda dana 24.studenog 2016.g. pristupilo je
pregledu,ocjeni i usporedbi primljenih ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu,ocjeni i usporedbi ponuda
KLASA: 363-02/16-01/17 URBROJ:2182/16-03/5-16-10.

Navedenim zapisnikom nakon sveukupnog pregleda, ocjene i usporedbe primljenih ponuda, Povjerenstvo
za provedbu postupka prikupljanja  ponuda  predložilo je načelniku Općine Kistanje da se kao najpovoljnija
ponuda s najnižom cijenom odabere ponuda ponuditelja Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split, OIB:04201603871 čija je
cijena ponude 158.880,00 kn bez PDV-a i koja je za 12.800,00 kuna niža od  druge najniže ponuđene cijene koju je
ponudila tvrtka Dezinsekcija d.o.o, Brajšina 13,51000 Rijeka, čija je cijena ponude 171.680,00 bez PDV-a
,odnosno 214.600,00 sa PDV-om.

Nadalje je u postupku utvrđeno da tvrtka Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split, ima sposobnost za obavljanje
komunalnih poslova preventivne deratizacije na osnovi dostavljenih podataka o strukturi djelatnika , opreme,
financijskih pokazatelja i drugih referenci.

Načelnik Općine Kistanje prihvatio je prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja ponuda
Zaključkom od 25.studenog 2016.g. i uputio prijedlog odluke Općinskom vijeću Općine Kistanje na donošenje.

Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni Pozivom za dostavu ponuda i Dokumentacijom za
nadmetanje, pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova , sukladno odredbi stavka 5.
članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine».broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00,
59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14,36/15.).

Slijedom navedenoga,odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike
Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke, sukladno odredbi stavka 7. članka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03-pročišćenitekst,82/04,178/04,38/09,79/09,53/09,40/11,
84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14,36/15).

Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno, a može
se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne pomoći.Uz tužbu podnose se i
dvije preslike pobijane odluke, te primjerak tužbe za tuženo upravno tijelo.Kada se tužbom zahtjeva naknada štete,
potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći visinu štete koja se potražuje.
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