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ZAPISNIK
sa 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 12.prosinca 2017.g.
Četvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održana je 12.prosinca 2017.godine s
početkom u 9,00 sati, u vijećnici Općine Kistanje.
Sjednicom predsjedava predsjednik Marko Sladaković, pozdravlja prisutne i utvrđuje :
-da sjednici prisustvuju vijećnici: Marko Kardum,Nebojša Gladović,Vinko Šuša,Vujo
Krneta,Rajko Mandić,Branka Bunčić,Ružica Jelača,Petar Golomejić,Paško Ivanović i Sava Vojnović.
-da su odsutni vijećnici:Gordana Rončević i Ivan Palić.
Nakon toga utvrđuje da sjednici prisustvuje 11 od ukupno 13 vijećnika u Općinskom vijeću
Općine Kistanje, te da ima kvorum za pravovaljano odlučivanje.
-Ostali prisutni: Goran Reljić,načelnik Općine Kistanje,Borislav Šarić,prvi zamjenik načelnika
Općine Kistanje,Roko Antić, drugi zamjenik načelnika Općine Kistanje,Marijan Poturović,pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje,Romana Stanić Jelić, stručni suradnik za
računovodstvo,knjigovodstvo i blagajnu.
-da su pozivi za ovu sjednicu sa dnevnim redom i materijalima uredno dostavljeni svim
vijećnicima i
-da je za sjednicu vijeća predložena dopuna dnevnog reda sa novih pet točaka dnevnog reda.

Prije vijećničkih pitanja pročelnik izvještava vijećnike da je uredno provedeno savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću o točkama dnevnog reda, 22.11.do 11.12.2017.g. i da u tom roku nije
zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog niti komentar na iste. Moli nazočne da,ukoliko nemaju
primjedbe na isto, glasovanjem donesu zaključak o prihvaćanju izvještaja.
Nakon toga predsjednik Marko Sladaković daje prijedlog i izvještaje na glasovanje.
Glasuje se.
Predsjednik pita
1. Tko je “ZA” donošenje zaključka o prihvaćanju izvještaja o provedenom savjetovanju sa
zainteresiranom javnošću glasuje 11 prisutnih vijećnika (jednoglasno) .
2. Tko je “PROTIV”-nema!
3. Tko je „SUZDRŽAN“nema!
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Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
,br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici, od 12.prosinca 2017.godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
I.
Prihvaćaju se izvještaji o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za:
1.Četvrte izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu .
2.Četvrte izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
3.Četvrte izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
4.Četvrte izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
5.Treće izmjene Socijalnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
6.Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje za 2017.g.
7.Prve izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2017.g.
8.Proračun Općine Kistanje za 2018. i projekciju proračuna za 2019. i 2020.godinu.
9.Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.g.
10. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2018.g.,
11. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i članovima nezavisnih lista zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Kistanje,
12.Odluka o provedbi radionica za djecu u 2018.g.
13.Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u 2018.g.
14.Program gradnje komunalne infrastrukture u 2018.g.
15.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018.g.
16.Program javnih potreba u kulturi za 2018.
17.Odluka o javnim potrebama u sportu za 2018.
koji materijali su objavljeni na internetskoj stranici www.proračun.hr i www.kistanje.hr , za koje
tijekom trajanja savjetovanja od 22.11.2017. do 11.12.2017.g., nije zaprimljena niti jedna sugestija,
prijedlog niti komentar.
II.
Ovaj Zaključak objaviti na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

Vijećnička pitanja:
Predsjednik vijeća Marko Sladaković otvara raspravu.
Paško Ivanović- komentira novi indeks o razvijenosti Hrvatske. Zabrinjavajuće je,kaže da su
naši izvorni prihodi po stanovniku najmanji u Hrvatskoj, te pita da li će se povećati naknada za
novorođenu djecu , je iz Proračuna za 2018.g. vidljivo je da j ostalo na 1.000,00 kuna.
Goran Reljić- indeks razvijenosti je kakav jeste, na indeks razvijenosti ne možemo utjecati, a
što se tiče naknade za novorođenu djecu ostaje da se dogovorimo.
Usvajanje zapisnika
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasuju o usvajanju Zapisnika sa
3.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 24.10.2017.g. i pita da li ima netko primjedbe na ovaj
zapisnik.
Glasuje se.
Nakon glasovanja predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da su vijećnici jednoglasno
usvojili zapisnik sa 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 24.10.2017.g.
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Predsjednik Marko Sladaković prelazi na dnevni red i kaže:
-da je za sjednicu bio predložen slijedeći dnevni red :
1.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu sa slijedećim
prilozima:
2.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
3.Prijedlog Četvrtih izmjena programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
4.Prijedlog Četvrtih izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
5.Prijedlog Trećih izmjena programa socijalnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje za 2017.g.
7.Prijedlog Prvih izmjena programa javnih potreba u sportu za 2017.g.
8.Prijedlog proračuna Općine Kistanje za 2018. I projekcije proračuna za 2019. i 2020.godinu,
sa slijedećim prilozima:
9.Prijedlog plana razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.g.,
10.Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2018.g.,
11.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i članovima nezavisnih lista
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje,
12.Prijedlog Odluke o provedbi radionica za djecu u 2018.g.
13.Prijedlog odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u 2018.g.
14.Prijedlog programa gradnje komunalne infrastrukture u 2018.g.
15.Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.g.
16.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2018.
17.Prijedlog odluke o javnim potrebama u sportu za 2018.
18. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Kistanje
ali da je općinski načelnik u međuvremenu zamolio da se predloženi dnevni red proširi sa sljedećim
točka, i to :
-Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje,
-Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje
-Odluka o namjenskom korištenju sredstava naknade zbog zaštićenih prirodnih područja za 2017.g.
-Odluka o nabavi zaštitnih radnih odjela za rad radnika na javnom radu
-Odluka o nabavi novih ukrasa za kićenje za božićne i novogodišnje blagdane
a da se točka 18. -Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, povlači.
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi dopunjeni dnevni red
4. Tko je “ZA” usvajanje predloženog dnevnog reda , glasuje svih 11 prisutnih vijećnikajednoglasno .
5. Tko je “PROTIV”-nema!
6. Tko je „SUZDRŽAN“nema!
Nakon glasanja predsjednik vijeća Marko Sladaković utvrđuje da su vijećnici Općine
Kistanje jednoglasno usvojili sljedeći
DNEVNI RED
1.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu sa slijedećim
prilozima:
2.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
3.Prijedlog Četvrtih izmjena programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
4.Prijedlog Četvrtih izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
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5.Prijedlog Trećih izmjena programa socijalnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje za 2017.g.
7.Prijedlog Prvih izmjena programa javnih potreba u sportu za 2017.g.
8.Prijedlog proračuna Općine Kistanje za 2018. I projekcije proračuna za 2019. i 2020.godinu,
sa slijedećim prilozima:
9.Prijedlog plana razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.g.,
10.Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2018.g.,
11.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i članovima nezavisnih lista
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje,
12.Prijedlog Odluke o provedbi radionica za djecu u 2018.g.
13.Prijedlog odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u 2018.g.
14.Prijedlog programa gradnje komunalne infrastrukture u 2018.g.
15.Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.g.
16.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2018.
17.Prijedlog odluke o javnim potrebama u sportu za 2018.
18.Prijedlog Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018.
19.Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje,
20.Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje
21.Odluka o namjenskom korištenju sredstava naknade zbog zaštićenih prirodnih područja za 2017.g.
22.Odluka o nabavi zaštitnih radnih odjela za rad radnika na javnom radu
23.Odluka o nabavi novih ukrasa za kićenje za božićne i novogodišnje blagdane
Rasprava o dnevnom redu

Točka 1.
1.Četvrte izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Marijan Poturović- moli da se poveća stavka za radna odjela i alate za javne radove, oko
35.000 ukupno, te za nerazvrstane ceste, bar još 50.000,00 tisuća kuna.
Paško Ivanović- traži pojašnjenje vezano za povećanje rashoda na poziciji ostali financijski
rashodi, javna uprava
Romana Stanić Jelić- odnosi se na povrat poreza.
Paško Ivanović-zbog troškova reprezentacije koji po ovom zadnjem rebalansu proračuna za
2017.g. iznose 181.000,00 kuna, neće prihvatiti ovaj rebalans, te dodaje da su na zadnjoj sjednici
vijeća,vijećnici tražili da im se da popis troškova reprezentacije, ali to nisu dobili. Traži da im se isto
da na slijedećoj sjednici vijeća.
Roko Antić- kaže da je na prošloj sjednici zatražio popis troškova na ime reprezentaciju. Može
li to očekivati na narednoj sjednici, u siječnju. Tko treba dati dozvolu da se to da. Kaže da nije
prihvatljivo da se za naknadu za novorođenu djecu da 30 tisuća kuna, dok se za hvatanje pasa da 25
tisuća kuna. Smatra da to dovoljno pokazuje i da to nije normalno. Papiri govore jedno, stvarnost
govori drugo. Po stopi smrtnosti izgubili smo 128 stanovnika, iselilo je oko 300,rođenih je oko 50.
učenika u školskoj 2016/2017. Bilo je upisanih u osnovnoj školi 237, a danas ih ima 188.
Marijan Poturović-napominje da upravni odjel priprema nacrt proračuna i rebalansa temeljem
zakonodavne regulative, sklopljenih ugovora, stečenih obveza,planova i programa koje postavljate i
nije nam lako izmiriti obveze, potrebe, planove,želje itd. ,sve na jednom mjesto kao što je proračun.
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Nije moguće sve izmiriti : želje ,potrebe i obveze na jednom mjestu,kada se nema vlastitih sredstava i
kada nikada niste sigurni koliko ćete ga dobiti i kada i iz kojeg izvora. Morate se svi nečega po malo
odreći ,nije moguće ispuniti sve želje. Treba surađivati i razgovarati ,utvrditi prioritete i svatko treba
doprinijeti koliko može. U 2018.g. očekuje se ostvarenje nečega u što su mnogi sumnjali, a to je
rezultat velikog rada i doprinosa svih vas vijećnika, dužnosnika i nas službenika. Ukoliko se planovi
ostvare u 2018.g. povećat će se porezi,prihodi,doprinosi,komunalna naknada i bit će to na ponos svih
nas.
Roko Antić – smatra da je smisao političkog djelovanja u zajednici, jer od tih ljudi dobivamo
potvrdu našeg rada. Kao ukupna zajednica nestajemo i to moramo prepoznati. Nema smisla raditi na
infrastrukturi ukoliko gubimo ljude. Igraonica za djecu je više nego potrebna, i podržava taj projekt.
Shvaća da je proračun političko financijski dokument .
Goran Reljić- svake godine jedno te isto. Preskočit ću rebalans i moram prokomentirat
proračun za 2018. ,za koji mogu reći da nije realan jer u njega bi trebalo staviti još nešto što će se
dogoditi u toj godini, pa bi trebalo dodati još dodatnih par miliona i proračun bi na kraju trebao biti
oko 40 milijuna kuna, a ne kako je u prijedlogu 21 milijun kuna. Pa valjda trebate nekoga
ugostiti,počastiti kad vam dođe jer je to sve rad . Od 15.01.2018.g. imamo početak gradnje. Zašto nula
kuna za gospodarstvo? Zato što nemamo kome ih dati. Nema pravnih jedinica. Trebamo imati subjekte
kojima ćemo ih dati, a to činimo kroz izgradnju inkubatora Krka. NP Krka očekuje oko 250 hiljada
turista u Kistanje kada bude završen projekt u Kistanjama. Koga pomagati ? Koju to firmu, zadrugu
OPG imamo ?O kakvim subvencijama pričate? Primjera radi, Županija raspiše natječaj da financira
gospodarstvo, i OPG-eima itd, da od 2 do 4 tisuća kuna. A Općina Kistanje ide na to da svoje
poslovne prostore nekima da bi gospodarstvenici počeli raditi,prihodovati , da se ne ide u Vodice,
Makarsku itd., da ostanu kod svoje kuće. Mi pravimo prostore gdje ćemo prodati ono što proizvodimo.
Povećanje proračuna sa 8 na 21 milijun kuna je ozbiljan posao, ozbiljan napor da se vidi svijetlo na
kraju tunela.
Roko Antić- nije ovo društveno političko predavanje.
Goran Reljić-sredstva reprezentacije idu na moje ime, a svi ta sredstva koriste. Psi lutalice,
to je ozbiljna stavka i tu su cijene kakve jesu. Troškovi na ime pasa su takvi kakvi su. Ovo je jedan od
boljih proračuna .Točno je definirano na što će ići troškovi. Ukoliko uspijemo,bliži smo biti grad nego
ostati gdje smo.
Paško Ivanović- oko pasa se slažem. Ovdje pričamo o jednostavnoj stavci, o povećanju stavke
na ime novorođeno dijete. Stipendije itd.
Goran Reljić- stipendije idu. Postoje puno akata kako to izvijesti.
Paško Ivanović- ni sam ravnatelj NP Krka ne vjeruje da ćemo doći do 250 tisuća gostiju. Ako
imamo 50 tisuća bit će dobro.
Goran Reljić- sada imamo 50 tisuća gostiju.
Roko Antić- kaže kako je vijećnik Golomejić ovdje, da je obrtnik i poziva ga da pozove svoje
kolege obrtnike da dođu kod načelnika da ga informiraju što rade i kakve probleme imaju. A da je
pozvao i studenticu Antić da sastavi popis svih studenata s područja Kistanja koji će prezentirati
načelniku.
Paško Ivanović- kaže kako neke ideje oko poslovanja Inkubatora „Krka“ u Kistanjama nisu
realne, pa kao primjer navodi mesnicu itd.Pakiranje itd.
Goran Reljić- predlaže Paku da pročita projekt i vidi šta piše u njemu.
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Budući nema više pitanja, predsjednik zaključuje raspravu i poziva vijećnike da glasuju .
Glasuje se
1. Tko je “ZA” usvajanje Četvrtih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.g.,
predloženog dnevnog reda , glasuje 8 vijećnika .
2. Tko je “PROTIV”- glasuju 2 vijećnika!
3. Tko je „SUZDRŽAN“ –1 vijećnik!
Na temelju članka 7.st.3. i članka 39. st.2.Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i
15/15) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije „broj
8/09,15/10. i 4/13),Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici,od 12.prosinca 2017.g.,donosi
ODLUKU
o donošenju Četvrtih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu
1. Donose se Četvrtke izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2017.g. u tekstu koji čini
sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
2. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“ .

Točka 2.
2. Četvrte izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Rasprave nema.
Predsjednik Marko Sladaković -zaključuje raspravu i poziva vijećnike da glasuju o ovoj točki
dnevnog reda .
Glasuje se
1. Tko je “ZA” Četvrte izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.,
glasuje 8 vijećnika .
2. Tko je “PROTIV”-glasuju 2 vijećnika
3. Tko je „SUZDRŽAN“ glasuje 1 vijećnik
Po obavljenom glasovanju, Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da je
Na temelju članka 39.Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12) i članka 32.
Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.08/09,15/10 i 4/13),
Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici,od 12.prosinca 2017.godine, donijelo je
ODLUKU
o donošenju Četvrtih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
1.Donose se Četvrte izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g. u
tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
1. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
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Točka 3.
3.Četvrte izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Nema rasprave.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za Četvrte izmjene i dopune
Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
1.Tko je “ZA” Četvrte izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
, glasuje 8 vijećnika .
2. Tko je “PROTIV” glasuju 2 vijećnika
3. Tko je „SUZDRŽAN“ glasuje 1vijećnik
Nakon provedenog glasovanja,predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da je većinom glasova svih
vijećnika
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 4.sjednici od 12.prosinca 2017.g., donijelo je

ODLUKU
o donošenju Četvrtih izmjena i dopuna programa gradnje uređaja i objekata komunalne
infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.g.
1.Donose se Četvrte izmjene i dopune programa gradnje uređaja i objekata komunalne
infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.g.u tekstu koji čini
sastavni dio ove odluke i ovog zapisnika.
2.Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.

Točka 4.
4.Četvrte izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
Petar Golomejić- molim da se materijali koji se dostavljaju vijećnicima ubuduće slože redom po
predloženom dnevnom redu, kako bi se lakše vijećnici snašli.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Nema rasprave.
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Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za Četvrte izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
1.Tko je “ZA” Četvrte izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2017.g., glasuje 8 vijećnika .
1. Tko je “PROTIV” glasuju 2 vijećnika
2. Tko je „SUZDRŽAN“ glasuje 1vijećnik
Nakon provedenog glasovanja,predsjednik Marko Sladaković utvrđuje da je većinom glasova svih
vijećnika
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik Šibenskokninske 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 4 .sjednici od 12.prosinca 2017.g., donijelo je
ODLUKU
o donošenju Četvrtih izmjena i dopuna programa održavanja komunalne
na području općine Kistanje u 2017.g.
1.Donose se Četvrte izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Kistanje u 2017.g.u tekstu koji čini sastavni dio ove odluke i ovog zapisnika.
2.Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.

Točka 5.
5.Treće izmjene i dopune Programa socijalnih potreba građana
Općine Kistanje za 2017.g.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Nema rasprave.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za Četvrte izmjene i dopune
programa održavanja komunalne na području općine Kistanje u 2017.g.
3. Tko je “ZA” glasuje 8 vijećnika .
4. Tko je “PROTIV”- nitko!
5. Tko je „SUZDRŽAN“ glasuju 3 vijećnika
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
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,
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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 4..sjednici, od 12.prosinca
2017.g., donosi
TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu
Članak 1.
U članku 2. Programu socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.15/2016) , iznos 1.026.550,00 kuna zamjenjuje se
iznosom: 1.092.820,00 kuna.
Članak 2.
U članku 3. Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.15/2016) , se raspodjeljuju na slijedeći način:
Naziv

1. Pomoć u novcu obiteljima i
pojedincima-jednokratna pomoć
2. Pomoć za podmirenje pogrebnih
troškova
3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta
/Program demografske obnove
4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev
5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin
6. Pomoć starim i nemoćnim
7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi
8.Tekuće donacije ambulanti u Kistanjama
9.Sufinanciranje programa javnih radova
10.Sufinanciranje prijevoza učenika
srednjih škola koji nisu obuhvaćeni
programom socijalne pomoći
12.Sufinanciranje prijevoza djece
obuhvaćene programom predškole/ mala
škola
13. Program predškole (Mala škola)
14. Igraonice za djecu i mladežcjelogodišnji program
15.Godišnje nagrade učenicima srednjih
škola i studentima
16. Podmirenje troškova stanovanja
korisnicima prava na zajamčenu
minimalnu naknadu
SVEUKUPNO:

PLAN
2017.
u kunama

I. IZMJENE
2017.
u kunama

II.
IZMJENE
2017.
u kunama

III. IZMJENE
2017.
u kunama

40.000,00

60.000,00

70.000,00

72.000,00

20.000,00

10.000,00

14.000,00

14.000,00

30.000,00

30.000,00

35.000,00

35.000,00

500.000,00
5.000,00
93.000,00
5.000,00
0,00
144.000,00
75.000,00

500.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
146.900,00
75.000,00

500.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
202.550,00
75.000,00

430.000,00
5.000,00
0
5.000,00
10.000,00
325.820,00
75.000,00

15.000,00

0

6.000,00

6.000,00

0,00

35.000,00

65.000,00

76.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0

0,00

39.000,00

39.000,00

39.000,00

0,00

100.00,00

0,00

0

927.000,00

1.035.900,00

1.026.550,00

1.092.820,00

Zapisnik sa 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 12.prosinca 2017.g.

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje od 12.prosinca 2017.g.

Stranica 10 od 41
Izvori financiranja

PLAN

Općina Kistanje
Šibensko-kninska županija
Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa

249.000
500.000
8.000

I.
IZMJENE
357.900
500.000
8.000

Hrvatski zavod za zapošljavanje
UKUPNO:

170.000
970.000

170.000
1.035.900

II.
IZMJENE
326.857,00
500.000,00
8.000,00

III.
IZMJENE
463.181,00
430.000,00
8.000,00

191.693,00
1.026.550,00

191.639,00
1.092.820,00

Članak 2.

Treće izmjene i dopune Programa socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za
2017.g. stupaju na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji»,
a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

Točka 6.
6.Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje za 2017.g.

Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu
Paško Ivanović- pita ima li nekih novih informacija vezano za ovu odluku?
Goran Reljić-kaže da nema. Da je ostalo razraditi financiranje radionica za djecu ,da je Općina
Kistanje osigurala dio sredstava , ali da je i ministarstvo obećalo da će dati nešto.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju o Odluka o izmjeni Odluke o
socijalnoj skrbi Općine Kistanje za 2017.g.
6. Tko je “ZA” glasuje 8 vijećnika .
7. Tko je “PROTIV”- nitko!
8. Tko je „SUZDRŽAN“ glasuje 3vijećnika
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14,
99/15,51/16 i 16/17) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ br.8/09.,15/10,4/13) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici održanoj 12.prosinca
2017.g., donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje
Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
broj 9/2017), članak 36. mijenja se i glasi:
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„Članak 36.
Naknada troškova stanovanja iz točke 1.stavka 1.članka 10.ove Odluke neće se isplaćivati u
2018.godini .
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.

Točka 7.
7. Prve izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2017.g
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Rasprave nema.
Marko Sladaković-predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju zaPrve izmjene Programa javnih
potreba u sportu za 2017.g.
9. Tko je “ZA” ,glasuje 9 vijećnika .
10. Tko je “PROTIV”- nitko!
11. Tko je „SUZDRŽAN“ glasuju 2 vijećnika.
Nakon provedenog glasovanja, predsjednik utvrđuje da je većinom glasova vijećnika
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 4.sjednici održanoj 12..prosinca 2017.g.,donosi

PRVE IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2017.godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2017.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
broj 15/16,4/17,9/17) ,u članku 1. Iznos „50.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom „65.000,00 kuna“.
Članak 2.
Članak 6. Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2017.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ broj 15/16,4/17,9/17), mijenja se i glasi:
„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……………………...65.000,00 kuna
Članak 3.
Ostale odredbe ovog Programa ostaju neizmijenjene.
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Članak 4.
Ovaj program stupa na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

Točka 8.
8.Proračun Općine Kistanje za 2018. i projekcije proračuna
za 2019. i 2020.godinu
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Paško Ivanović-150 tisuća za reprezentaciju, pa još 70 za reprezentaciju ,to je 220 tisuća kuna za
reprezentaciju.
Marijan Poturović-dodaje da je elaborirano što je sve u reprezentaciji, ali da ne može se sav
doprinos, svih 21 milijun kuna zanemaruje i u prvi plan stavlja reprezentacija zbog koje se navodno ne
želi prihvatiti predloženi proračun.
Romana Stanić Jelić- u tu reprezentaciju se nalaze troškovi općinskih manifestacija, udruga koje su
provodile određene manifestacije itd.,nije načelnik to sam potrošio.
Petar Golomejić-nije problem što je potrošeno, samo neka se napiše da se vidi što sve ulazi u trošak
reprezentacije.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za Proračun Općine Kistanje za 2018. i
projekcije proračuna za 2019. i 2020.godinu
1. Tko je “ZA” ,glasuje 8 vijećnika .
2. Tko je “PROTIV”- nitko!
3. Tko je „SUZDRŽAN“ glasuju 3 vijećnika.

Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
Na temelju članka 39.Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.,136/12.,15/15) i članka 32.
Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10 i 4/13)
Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici,od 12.prosinca 2017.g.,donijelo je

ODLUKU
o donošenju Proračuna Općine Kistanje za 2018.g. i projekcije proračuna
za 2019. i 2020.godinu
1. Donosi se Proračun Općine Kistanje za 2018.g. i projekcija proračuna za 2019 i 2020.godinu
u tekstu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
2. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“ .
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Točka 9.
9.Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.g.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Rasprave nema.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za Plan razvojnih programa Općine
Kistanje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.g.
4. Tko je “ZA” glasuje 8 vijećnika .
5. Tko je “PROTIV”- nitko!
6. Tko je „SUZDRŽAN“ glasuje 3 vijećnika
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
Na temelju članka 39.Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08,136/12) i članka 32. Statuta Općine
Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09,15/10,4/13) ,Općinsko vijeće Općine Kistanje na
4..sjednici od 12.prosinca 2017.g.,donosi

ODLUKU
o donošenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.g.
1. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Kistanje za 2018.g. i projekcija plana za 2019. i
2020.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
2. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“ .

Točka 10.
10.Odluka o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2018.g.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Rasprave nema.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za Odluku o izvršenju proračuna Općine
Kistanje za 2018.g.
7. Tko je “ZA” glasuje 8 vijećnika .
8. Tko je “PROTIV”- nitko!
9. Tko je „SUZDRŽAN“ glasuje 3vijećnika
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta
Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće
Općine Kistanje , na 4. sjednici, od 12.prosinca 2017.godine, donosi
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ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2018. godinu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Kistanje za
2018. 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 vrstama ,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.
Proračun se izvršava od 01.siječnja do 31.prosinca 2018.g.
O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju godišnjeg
obračuna proračuna.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5. rujna tekuće godine.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15.
rujna tekuće godine.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za
prethodnu godinu.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja
tekuće godine za prethodnu godinu.
Općinski načelnik godišnji obračun Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u
roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Članak 4.
Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini 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.
Članak 5.
Plaćanje predujma moguće je iznimno, na temelju odluke Općinskog načelnika.
Članak 6.
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 nije bilo moguće predvidjeti, te za druge
nepredviđene rashode, koristit 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 2018. godinu utvrđuje se u iznosu od 10.000 kuna.
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Članak 7.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj
stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.
Članak 8.
Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih
kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Općinski načelnik može
obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana. Općinski načelnik donosi privremene mjere
obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može
uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu
izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici
odnosno rashodi i izdaci Proračuna.
Članak 9.
Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava
Općinski načelnik.
Članak 10.
Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u
njegovom Posebnom dijelu.
Članak 11.
Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije, te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja
2017. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2018. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su za
njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu za 2017. godinu, na kraju 2017. godine ostala neizvršena ili
izvršena u iznosu manjem od planiranog.
Članak 12.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2018. godinu.
Rashodi za koje je nastala obveza u 2018. godini rashodi su Proračuna za 2018. godinu, neovisno o plaćanju.

III PRIHODI PRORAČUNA
Članak 13.
U Proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina.
Članak 14.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Prihodi koji se ostvare iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi
Proračuna.
Uplaćene, 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 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 planom za tekuću proračunsku godinu.
Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata predškolskog,
školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, za financiranje vatrogastva, financiranje građenja i održavanje
javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine.
Članak 15.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda na temelju
dokumentiranog zahtjeva.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda
Proračuna tekuće godine.

IV ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 16
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom
se dokazuje obveza plaćanja.
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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 17.
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 18.
Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći
pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu
Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća , putem zaključka , posebnom odlukom ili
odgovarajućim ugovorom.
Članak 19.
U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se plaćanje po sljedećim
prioritetima: javni dug (anuiteti kredita), plaće, zakonske i ugovorne obaveze, troškovi poslovanja, kapitalne
donacije, subvencije i tekuće donacije.
Članak 20.
Zaključivanje pisanog ugovora s udrugama, kao korisnicima proračunskih sredstava, je obavezno bez obzira na
iznos donacije.
Zaključivanje pisanog ugovora s ostalim korisnicima proračunskih sredstava obavezno je za sredstva koja se
izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 5.000,00 kuna.
Ugovorima za subvencije, donacije i pomoći koji se zaključuju temeljem natječaja o financiranju javnih potreba
utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava.
Ugovorima će se, između ostalog, utvrditi i obveze korisnika proračunskih sredstva za namjensko trošenje
sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja i 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 ,o čemu će se sklopiti
odgovarajući ugovor.
Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je i za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od iznosa za koji je
obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi.
Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.
Članak 21.
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.
Članak 22.
Sredstva raspoređena u razdjel Jedinstvenog upravnog odjela u okviru programa Javna uprava i administracija, a
koja se odnose na plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene i doprinose obračunavat će se i isplaćivati u
skladu s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“
br.28/10), Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.4/13),Odlukom o osnovici za obračun
plaće službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ br.13/10 i 4/13) i Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike („Narodne novine“ br.123/16), a za plaće odnosno naknade općinskog načelnika i njegovih
zamjenika u skladu s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br.28/10), Odluke plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 12/10,3/12 i 13/15) i Odlukom o visini osnovice za obračun
plaće za državne dužnosnike („Narodne novine“ br.151/14) , Pravilnika o radu, te Zakona i Pravilnika o porezu
na dohodak.
Članak 23.
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 jednostavne vrijednosti nabave provest će se temeljem posebnog akta koji donosi općinski
načelnik.
Odgovorna osoba za provedbu postupka javne nabave roba, radova i usluga je općinski načelnik.
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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.
V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM
Članak 24.
Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim
propisima i Statutom Općine.
Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u proračunu općine.
Članak 25.
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).
Članak 26.
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 2018.godine.
Članak 27.
Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret proračuna stvaraju obveze potpisuje Općinski načelnik.
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili
izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu, koji vodi evidenciju izdanih i
primljenih instrumenata osiguranja plaćanja.
Članak 28.
Općinski načelnik može pod uvjetom propisanim zakonom, na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i
kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, ako se time
bitno poboljšavaju mogućnosti otplate duga dužnika, sukladno važećim zakonskim propisima.
Načelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedenim vrstama prihoda za koje je
nastupila apsolutna zastara prava na naplatu kao i u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnina i
nekretnina iz kojih se može naplatiti dug kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate.
Nadležno tijelo općinske uprave može otpisati potraživanja na ime javnih davanja koja se nisu uspjela naplatiti,
ako se u stečajnom postupku koji je okončan dug nije uspio naplatiti, ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju
iz sudskog registra, ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojim je utvrđeno da se
dug otpisuje.
Članak 29.
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).
VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA
Članak 30.
Općina se može 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 do iznosa sukladno zakonu.
Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje uz uvjet iz 2. i 3.ovoga članka.
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Općina se može 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.
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.
Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.
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.
Općina Kistanje nema ni kratkoročnih,ni dugoročnih zaduženja niti po kojoj osnovi.
Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine.
Članak 31.
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.
VII .PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjivati će se od 01. siječnja 2018. godine.

Točka 11.
11.Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i članovima nezavisnih lista
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Nema rasprave.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković -poziva nazočne da glasaju za Odluka o raspoređivanju sredstava
političkim strankama i članovima nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje
predloženi zaključka
10. Tko je “ZA” glasuje 8 vijećnika .
11. Tko je “PROTIV”- 2
12. Tko je „SUZDRŽAN“ glasuje-1 vijećnika
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
Na temelju članka 3.stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14,96/16,70/17) i članka 32. Statuta Općine Kistanje
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09,15/10, 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na
4.sjednici od 12.prosinca 2017.g., donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2018.g.
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2018. godinu koja se
osiguravaju u Proračunu Općine Kistanje za 2018. godinu.
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Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u
Općinskom vijeću Općine Kistanje i član Općinskog vijeća Općine Kistanje izabran s liste grupe birača .
Članak 3.
Proračunom Općine Kistanje za 2018.godinu osigurano je 45.645,60 kuna za rad političkih stranaka i člana
izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Kistanje utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću Općine Kistanje,
odnosno svakom izabranom članu s liste grupe birača pripada jednak iznos.
Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pripadnici podzastupljenog spola, utvrđuje se uvećana naknada u
visini od 10% u odnosu na naknadu vijećnika.
Članak 5.
Svakom vijećniku pripada 286,00 kuna mjesečno, a svakom vijećniku podzastupljenog spola pripada mjesečno
314,60 kuna.
Članak 6.
Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje uzimaju se podaci o stranačkoj
pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje nakon provedenih lokalnih izbora i konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Kistanje.
Članak 7.
Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/ vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo u
političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno ovoj odluci ostaju političkoj stranci kojoj je
zastupnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
prethodnom članku ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su
udruživanjem prestale postojati.
Političkoj se stranci u tijeku proračunske godine mogu povećati odnosno smanjiti financijska sredstva propisana
ovom Odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola koje ta
politička stranka ima u Općinskom vijeću.
Članak 8.
Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Kistanje izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Kistanje raspoređuju se sredstva u Proračunu Općine istanje za 2018.godinu na način
utvrđen u članku 3. i 5.ove Odluke u iznosima kako slijedi:

Red.
Broj
1

SDSS

3

6

943,80

1.716,00

2.659,80

31.917,60

2

HDZ
Lista
grupe
birača

0

3

0

858,00

858,00

10.296,00

0

1

0

286,00

286,00

3.432,00

UKUPNO:

943,80

2.860,00

3.803,80

45.645,60

3

Mjesečni iznos

Ukupno za
razdoblje
I-XII/2018.g.

Politička Broj vijećnika/ca
stranka
žene
muški

žene

muški

Ukupno
mjesečno

Članak 9.
Sredstva iz ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke-ogranka političke stranke otvoren za
njezino redovito financiranje djelatnosti, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća Općine Kistanje
izabranog s liste grupe birača otvoren za njegovo redovito financiranje , tromjesečno u jednakim iznosima, o
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čemu političke stranke odnosno izabrani član Općinskog vijeća Općine Kistanje s liste grupe birača pismeno
obavještava Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje .
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Točka 12.
12.Odluka o provedbi radionica za djecu u 2018.g.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Savo Vojnović – pita kako osigurati prijevoz djece, nije dobio odgovora,odnosno problem prijevoza
još nije riješen.
Borislav Šarić- kaže da će razgovarati sa Županijom a i sa ravnateljicom .
Paško Ivanović-pita da li je 60 tisuća kuna planirano za plaće ili ili šta?
Goran Reljić-kaže da će se dobiti plan i program pa će se znati koliko će što će biti.
Roko Antić- plan je da bude dva dana u tjednu po 2 sata za djecu starosti od 3-6 godina,koja nisu
obuhvaćena malom školom. U prostoriji vijećnice bi se provodilo. Obratit će se i ministarstvu za
pomoć
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za Odluka o provedbi radionica za djecu
u 2018.g.
13. Tko je “ZA” glasuje ,svih 11 vijećnika, jednoglasno
14. Tko je “PROTIV”-nitko!
15. Tko je „SUZDRŽAN“ –nitko!
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
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
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
4.sjednici održanoj 12.prosinca 2017.g., donijelo je
ODLUKU
o provedbe aktivnosti pod nazivom „Radionice za djecu“ u Općine Kistanje za 2018. godinu
I.
Općina Kistanje provodit će u 2018.godini aktivnosti pod nazivom „Radionice za djecu“ , u suradnji sa
Ministarstvom za demografiju,obitelj ,mlade i socijalnu politiku po programu koji će izraditi ovlaštena stručna
osoba, a odobriti navedeno ministarstvo .
II.
Za provedbu aktivnosti iz točke I.ove odluke u Proračunu Općine Kistanje za 2018.g. planirana su i osigurana su
sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna.
III.
Radionice za djecu provodit će se u prostorijama u vlasništvu Općine Kistanje .
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a
primjenjuje se od 01.ožujka 2018.g.

Točka 13.
13.Prijedlog odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u 2018.g.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za Prijedlog odluke o sufinanciranju
prijevoza učenika srednjih škola u 2018.g.
16. Tko je “ZA” glasuje svih 11 vijećnika-jednoglasno
17. Tko je “PROTIV”- nitko!
18. Tko je „SUZDRŽAN“ nitko!
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj
8/09., 15/10. , 4/13.), a u vezi sa člankom 141.st.1.točkom 2.Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11 , 16/12,86/12 i
126/12.,94/13,152/14), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici, od 12.prosinca 2017.g., donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-srpanj 2018.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
2018.godini.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području
Općine Kistanje koji žive u kućanstvu koje nije korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za
uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi,
ako radi redovitog
pohađanja nastave svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do Grada Knina i to sredstvima
putničkog javnog linijskog prijevoza.
Članak 3.
Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se u visini od 25% iznosa cijene mjesečne učeničke karte,
za odgovarajuću relaciju na kojoj učenik koristi uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i
stručne prakse.
Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke
karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj
2017/2018.g.
Za ovu namjenu u 2018.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.
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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 14.

14.Program gradnje komunalne infrastrukture u 2018.g.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković -poziva nazočne da glasaju za Program gradnje komunalne
infrastrukture u 2018.g.
19. Tko je “ZA” glasuje 8 vijećnika .
20. Tko je “PROTIV”-nitko!
21. Tko je „SUZDRŽAN“ glasuje 3
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
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 4.sjednici od 12.prosinca 2017.g., donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina
u 2018.godini
Članak 1.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje za
2018.g. (u daljnjem tekstu:Program) utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
nabava opreme na području općine Kistanje za 2018.godinu , koji će se financirati iz:
- komunalnog doprinosa,
- dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
- Proračuna Općine Kistanje,
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (državni proračun, sufinanciranjem od strane
drugih javnih tijela, ministarstava, Fondova i sl.).
Program sadrži:
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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
staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda
Redni
broj

Naziv investicije

Izgradnja nogostupa uz ŽC 6070
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Uređenje igrališta

Izgradnja biciklisti.staza,
šetnica,autokamp, itd../ slično
Izgradnja gravitacijskog cjevovoda
Kistanje-manastir Krka, I.faza
Sanacija i rekonstrukcija zidova
lokve Lalića i lokve Varivode

Opis

javne

površine,

Procijenjena
vrijednost u
kunama

Izgradnja nogostupa u uz dio
županijske ceste ŽC 6070 u
Đevrskama dužine oko 900 metara
Obnova asfaltne podloge igrališta sa
uređenjem okoliša.
Izgradnja biciklističkih staza,šetnica i
autokampa na širem području općine

Od Kistanja do ulaska u NP
Krka,ulaz 1.
Radovi na čišćenju, sanaciji i
rekonstrukciji zidova lokve Lalića u
Kistanjama i lokve u Varivodama.

Izgradnja dijela ograde mjesnog
groblja u Biovičinom Selu

Dovršetak izgradnje dijela ograde
mjesnog groblja u Biovičinom Selu
.Dio radova i materijala sufinanciraju
mještani koji koriste navedeno
groblje (Nunić,Biovičino Selo i
Modrino Selo).

Izgradnja ograda /kapela na
mjesnim grobljima/općenito

Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju vodovodne mreže u
zaseoku Reljići

Projektna dokum.za sanaciju,
obnovu, rekonstrukciju ili izgradnju
građ.objekata na grobljima (kapelice,
ograde).
Izraditi projektnu dokumentaciju za
ishođenje dozvola za izgradnju
vodovodne mreže u zaseoku Reljići

Nabava video nadzora za javne
površine

Video nadzor za centar u mjestu
Kistanje
Ukupno:

200.000,00

50.000,00
200.000,00

800.000,00

100.000,00

80.000,00

50.000,00
50.000,00

25.000,00
1.555.000,00

Izvori financiranja:
1.Proračun Općine Kistanje…………………………………………………...105.000,00 kuna
2. NP „Krka“-Naknada zbog zaštićenih prirodnih područja ………………...450.000,00 kuna
3.Nacionalni park „Krka“-sufinanciranje dijela radova………………………800.000,00 kuna
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2.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU……………………….…...200.000,00 kuna
Ukupno:……..1.555.000,00 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.

Kante za smeće i ili komposteri

Nabava kanti za selektivno
sakupljanje komunalnog otpada i/ili
kompostera

2.

Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju reciklažnog dvorišta za
komunalni otpad

Projektna dokumentacija

40.000,00

3.

Izrada projektne dokumentacije za
zgradnju reciklažnog dvorišta za
građevinski otpad.

Projektna dokumentacija

40.000,00

Ukupno:

250.000,00

280.000,00

Izvori financiranja:
1.Općina Kistanje……………………………………………………………..250.000,00 kuna.
2.NP „Krka“ –Naknada zbog zaštićenih prirodnih područja ………………….80.000,00 kuna
Ukupno:………...330.000,00 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.
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 2019.godine podnijeti Općinskom vijeću
Općine Kistanje izvješće o izvršenju ovog Proračuna za 2018.godinu.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjuje se od 01.siječnja 2018.godine.
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Točka 15.
15.Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.g.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Nema rasprave.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi Program održavanja
komunalne infrastrukture u 2018.g.
1.Tko je “ZA” glasuje 8 vijećnika .
2.Tko je “PROTIV”- nitko
3.Tko je „Suzdržan“-glasuje 3 vijećnika
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik Šibenskokninske 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 4.sjednici od 12.prosinca 2017.g., donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godini
Članak 1.
Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava
komunalne naknade za 2018.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
1.
2.

OPIS POSLOVA

Procjena
troškova (kuna)

Troškovi električne energije
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
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-usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o
standardima upravljanja rasvjetom

Ukupno (1+2):
2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama
Redni
OPIS POSLOVA
broj
1.
Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta
1.1.
Modernizacija nerazvrstanih cesta na širem području općine Kistanje

500.000,00
Procjena troškova
(kuna)
490.000,00
150.000,00

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Varivoda-dovršetak
Sanacija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Zečeva
(Ardalići)/Nunića,Biovičinog Sela i Đevrsaka
Čišćenje snijega
Ukupno (1+2):

2.

3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina
Redni
OPIS POSLOVA
broj
1.
Održavanje javnih površina
1.1.
Sanacija i održavanje javnih površina
1.2.
Nabava klupa i druge urbane opreme
1.3.
Održavanje groblja i spomen ploča
1.4.
Uređenje zelenih javnih površina
2.
Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.
(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij)
Ukupno (1+2):
4) Veterinarski i sanitarni poslovi
Redni
OPIS POSLOVA
broj
1.
Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih
životinja na prometnicama
2.
Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje
Ukupno(1+2):
5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture
Redni
OPIS POSLOVA
broj
1.
Sanacija divljih odlagališta
3.
Sanacija kanalizacijskog sustava-spajanje kuća na kanalizaciju
4.
Deratizacija-dezinsekcija
5.
Nadzor nad izvođenjem deratizacije
6.
Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje
7.
Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja
Ukupno :

Redni
broj
1.

2.
3.
4.
5.

40.000,00
300.000,00
30.000,00
520.000,00

Procjena troškova
(kuna)
172.000,00
22.000,00
50.000,00
90.000,00
10.000,00
500.000,00
672.000,00

Procjena troškova
(kuna)
40.000,00
20.000,00
60.000,00
Procjena troškova
(kuna)
20.000,00
30.000,00
63.000,00
6.000,00
260.000,00
5.000,00
384.000,00

Rekapitulacija troškova
Naziv

Iznos (kuna)

Javna rasvjeta
Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama
Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina
Veterinarski i sanitarni poslovi
Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

500.000,00

Ukupno:
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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 2.136.000,00 kn,
a izvori financiranja su slijedeći
NAZIV

Plan-u
kunama
150.000,00

Prihodi od komunalne naknade
Nacionalni park „Krka“-Naknada za zaštićena prirodna područja
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Županija Šibensko-kninska
Proračun Općine Kistanje
UKUPNO:

220.000,00
200.000,00
60.000,00
1.506.000,00
2.136.000,00

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

2.Ulica hrvatskih branitelja
5.600 m2 prometnice
4.000 m2 nogostup + zelena površina
4.Ulica Nikole Tesle
2.550 m2 prometnica

5.Trg Petra Preradovića
8.400 m2
7.Ulica kralja Zvonimira
4.200 m2 prometnica

6.Trg sv.Nikole
4.100 m2
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)
3.Biovičino Selo
-Groblje kod crkve sv. Petra ( za pravoslavne vjernike

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

4.Ivoševci:
-Groblje kod crkve sv.Jovana (pravoslavno)
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iz Nunića, Modrinog Sela i Biovičinog Sela)
5.Đevrske
-Groblje kod crkve sv. Ilije (pravoslavno)
-Groblje Šarića ( pravoslavno)
7.Smrdelje
-Groblje Smrdelje, pravoslavno
9.Zečevo
-Groblje Zečevo,pravoslavno

6.Varivode
-Groblje Varivode , za pravoslavne vjernike
8.Gošić
-Groblje Gošić, pravoslavno

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

Površina pojedinih mjesnih groblja na području općine Kistanje

širina u
metrima

45
75
90
190

20
52
90
65

900
3900
8100
12350

495
3.178
7.820
8.577

UKUPNO:
Đevrske
kod crkve sv.Ilija
groblje Šarići

400

227

25250

20070

70
48

45
26

3150
1248

1.767
687

118

71

4398

2.454

90
90

60
60

5400
5400

2.970
2.970

pravoslavno

3.1.

UKUPNO:
Varivode
groblje Varivode
UKUPNO:
Smrdelje
groblje Smrdelje

165

25

4125

3.991

pravoslavno

165

25

4125

3.991

5.1.

UKUPNO:
Gošić
groblje Gošić

51

30

1530

842

51

30

1530

842

6.1.

UKUPNO:
Zečevo
groblje Zečevo

61

61

3721

2.233

61

61

3721

2.233

7.1.

UKUPNO:
Nunić
groblje kod crkve sv.Ante

120

40

4800

2.567

Red.br.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
3
3.1.
4

5

6

7

Naziv naselja-naziv
groblja
Naselje Kistanje
Manastirsko groblje
Livadice
Novo naselje"Kistanje1"
Bezbradice-sv-Nikola

Ukupna
površina u
m2

Površina
groblja
za održavanje
m2

Dužina
u
metrima
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8
8.1.
9
9.1.

UKUPNO:
Biovičino Selo
Groblje kod crkve sv.Petar

123

40

4800

2.567

215

75

16125

8.869

UKUPNO:
Ivoševci
Groblje kod crkve
sv.Jovana
UKUPNO:
UKUPNO:

215

75

16125

8.869

132
132
1355

85
85
674

11220
11220
76569

6.171
6.171
50167

pravoslavno

pravoslavno

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 2018.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 2018.godine.

Točka 16.
16.Program javnih potreba u kulturi za 2018.g.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Nema rasprave.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi Program javnih potreba u
kulturi za 2018.g.
1.Tko je “ZA” glasuje 9 vijećnika .
2.Tko je “PROTIV”- glasuje 2 vijećnika
3.Tko je „Suzdržan“.-Nitko
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
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 4.sjednici, od 12.prosinca 2017.godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2018.godinu
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Članak 1.
Ovim Programom javnih potreba u kulturi Općine Kistanje za 2018. 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:
 Kulturna djelatnost,
 glazbena djelatnost,
 kulturno umjetnička društva
 djelatnost braniteljskih udruga i
 ostalo
Članak 2.
SVRHA PROGRAMA:Svrha posebnih programa u kulturi jeste uspostava svekolikog kulturnog
ozračja na području općine Kistanje , potreba aktivnosti branitelja , 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.Aktivnosti braniteljskih udruga
4.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 130.000,00 kn , a
dodijeliti će se:
Naziv
Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi,klape itd.
Kulturno umjetnička društva
Pomoć vjerskim zajednicama
Braniteljske udruge

Plan
50.000,00
20.000,00
50.000,00
10.000,00

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, a isplata
temeljem ugovora o donaciji ,odnosno financiranju programa/aktivnosti.
Ugovor se neće sklapati za pomoći dane vjerskim zajednicama.
Sredstva iz članka 6. ovog Programa, doznačivati će se na žiro račune korisnika.
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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 2018.godine.

Točka 17.
17.Prijedlog odluke o javnim potrebama u sportu za 2018.

Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Roko Antić govori o tome da ga je direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik upozorio da na nogometnom
igralištu postoji veliki gubitak vode pa upozorava da se vidi o čemu se radi i sanira cjevovod /mreža.
Romana Stanić Jelić- kaže da godinama ne dobivamo račune od njih i da takav trošak ne vidimo.
Marijan Poturović -kaže da on zaprima poštu, d takav račun nije vidio i da je gospođa Romana u pravu.

Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi Prijedlog odluke o javnim
potrebama u sportu za 2018.
1. Tko je “ZA” glasuje 9 vijećnika .
2. Tko je “PROTIV”-glasuje 2 vijećnika!
3. Tko je „Suzdržan“.-nitko
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
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 4.sjednici, od 12.prosinca 2017.godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2018.godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba i aktivnosti u sportu na području općine
Kistanje u 2018.g. u ukupnom iznosu od 60.000,00 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.
Članak 4.
OPIS PROGRAMA:
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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……10.000,00 kuna
2. Tekuće donacije u novcu sportskim udrugama………………….……50.000,00 kuna
Članak 7.
Sredstva iz t.2. čl.6.ovog Programa doznačuju se na račun sportske zajednice 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, te sklopljenog ugovora.
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.
Sportska zajednica/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 2018.godine.

Točka 18.

18. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje u 2018.g.
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Nema rasprave.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi Program javnih potreba u
području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje u 2018.g.
1. Tko je “ZA” glasuje 9 vijećnika .
2. Tko je “PROTIV”- nitko!
3. Tko je „Suzdržan“.-glasuje 2 vijećnika
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Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
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 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 4.sjednici održanoj 12.prosinca 2017.g., donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje za 2018. godinu
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 2018. 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 koji se
provodi u Općini Kistanje od listopada 2017.g. do 31.svibnja 2018.g.u 2018.g.
(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 2018. godinu osigurat će se ukupno
65.000,00 kuna .
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.
Osnovna škola „Kistanje“ iz Kistanja , odnosno odgajateljica angažirana na provedbi predškolskog
odgoja iz članka 1.ovog Programa, podnosi načelniku Općine Kistanje pisano izvješće .
Članak 5.
Ovaj Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kistanje za 2018. godinu
stupa na snagu prvog dana od objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje
se od 1. siječnja 2018. godine.
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Točka 19.
19.Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje

Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Nema rasprave.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi prijedlog Odluke o prodaji
zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje
1. Tko je “ZA” glasuje svih 11 vijećnika, jednoglasno.
2. Tko je “PROTIV”- nitko!
3. Tko je „Suzdržan“-nitko!
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br.
91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 4. Odluke o načinu raspolaganja,korištenja i
upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj
12/2017.), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici od 12.prosinca 2017.g.,donosi
ODLUKU
o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje
I.
Odobrava se prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje označenog kao:
1.kat.čest.br.3998/73 k.o.Kistanje, površine 500m2,upisano u ZK uložak 1499,u naravi gradilište
2.kat.čest.br.3998/74 k.o.Kistanje, površine 500m2,upisano u ZK uložak 1499,u naravi gradilište
3.kat.čest.br.3998/75 k.o.Kistanje, površine 500m2,upisano u ZK uložak 1499,u naravi gradilište
II.
Za prodaju zemljišta iz točke I.ove odluke raspisati javni natječaj,koji će se provesti putem javnog prikupljanja
pisanih ponuda .
III.
Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina od tri člana .
IV.
Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za nekretninu i koji ispunjava i sve druge uvjete iz javnog natječaja smatra
se najpovoljnijim ponuditeljem.
V.
(1)Početna cijena m2 građevinskog zemljišta navedenog pod točkom 1.,2 . i 3. iz točke I.ove odluke
iznosi:40kn/m2.
(2)Početna cijene nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnine od
koju je izradio Sudski vještak za građevinarstvo Ivica Božić, Zvonimirova 28,Drniš , veljača ,2017.g.,
KLASA:944-01/17-01/1,URBROJ:2182/16-02-17-1 od 06.03.2017.g.
(3) Nakon provedenog postupka javnog natječaja ovo Općinsko vijeće donijeti će odluku o prodaji nekretnine
najpovoljnijem ponuditelju.
VI.
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike
Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.
VII.
U cilju provedbe ove Odluke Općinsko vijeće Općine Kistanje donijet će Odluku o raspisivanju javnog natječaja
sukladno odredbi članka 7.Odluke o načinu raspolaganja,korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu
Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.12/2017.).
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VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Općine Kistanje
www.kistanje.hr

Točka 20.
20.Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Nema rasprave.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi Natječaj za prodaju
zemljišta
u vlasništvu Općine Kistanje
1. Tko je “ZA” glasuje svih 11 prisutnih vijećnika-jednoglasno
2. Tko je “PROTIV”-nitko!
3. Tko je „Suzdržan“.-nitko
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 7. Odluke o načinu
raspolaganja,korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kistanje („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ broj 12/2017.),i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ br.8/09., 15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici od
12.prosinca 2017.g., raspisuje
NATJEČAJ
o za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje
I.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Općine Kistanje , u vlasništvu Općine
Kistanje, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi građenja, formiranja okućnica ili radi stjecanja
samo vlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na
slijedećem neizgrađenom građevinskom zemljištu:
Red.
br.

Kat.
čestica

1.
3998/73
2.
3998/74
3.
3998/75

K.O. i ZK
uložak
Kistanje
ZK.Ul.1499
Kistanje
ZK.Ul.1499
Kistanje
ZK.Ul.1499

Površina
u m2

500,00
500,00
500,00

Mjesto
nekretnine

Opis zemljišta

Novo naselje
„Kistanje 1“
Novo naselje
„Kistanje 1“
Novo naselje
„Kistanje 1“

Gradilište u izgrađenom
građevinskom području
Gradilište u izgrađenom
građevinskom području
Gradilište u izgrađenom
građevinskom području

Početna
cijena u
kunama

Jamčevina
u kunama

40kn/m2

2.000,00

40 kn/m2

2.000,00

40 kn/m2

2.000,00

II.
(1) U početnu cijenu nisu uključeni troškovi procjene nekretnina od strane ovlaštenog sudskog
vještaka. Troškovi će se naknadno uračunati prilikom sklapanja ugovora te ih je stranka dužna
podmiriti.
(2)Na zemljišta koja se izlažu prodaji u ovom Javnom natječaju ne obračunava se porez na dodanu
vrijednost budući da ista nisu građevinska zemljišta u smislu članka 40. stavka 6. Zakona o porezu na
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dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 , 143/14,115/16) odnosno za
ista nije izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.
(3)Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina od
tri člana .
(4)Eventualna izmještanja instalacija i priključaka koje su teret na predmetnim nekretninama, kupac
nekretnina izvršit će o svom trošku u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba. U slučaju
da dođe do raskida ugovora zbog krivnje kupca, istome ne pripada nikakva naknada niti pravo na
povrat uloženih sredstava.
(5)Visinu i način plaćanja naknade komunalnog doprinosa za izgradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i to: izgradnju prometnica sa suvremenim kolničkim zastorom, odvodnjom oborinskih
i kanalizacijskih voda i javnom rasvjetom, kao i rok u kojem će se omogućiti priključak građevinskim
parcelama na komunalnu infrastrukturu odredit će se sukladno važećim propisima.
(6) Općina Kistanje ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu,
kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge
dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru .
(7)Općina Kistanje ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu određenih uvjeta gradnje
koji se odnose na nekretnine izložene na prodaju u ovom natječaju, a koji mogu proizaći iz
odgovarajućih zakonskih propisa ili odgovarajuće prostornoplanske dokumentacije.
(8)Očevid nekretnine omogućiti će se radnim danima nakon objave natječaja, uz prethodni dogovor.
III.
Jamčevina naznačena u točki I. uplaćuje se na transakcijski račun Općine Kistanje – IBAN: IBAN:
HR5124020061818400007 s pozivom na broj 68-7757-OIB za fizičke osobe ili pozivom na broj 687757-OIB za pravne osobe, ponuditelje. Priznanica o uplati jamčevine za fizičke osobe, odnosno
ovjerena kopija naloga za prijenos sredstava o uplati jamčevine za pravne osobe prilaže se pismenoj
ponudi. Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u prodajnu cijenu počevši od dana
nastanka obveze plaćanja iste.
IV.
(1)Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama u roku od 10 dana od
dana kada započinje teći rok za dostavu ponuda. Dan isticanja natječaja na oglasnoj ploči Općine
Kistanje smatra se danom objave natječaja, a rok za dostavu pisanih ponuda započinje teći drugi dan
nakon objave natječaja.
(2)Javno otvaranje ponuda izvršiti će se u prostorijama općinske uprave Općine Kistanje,Trg
sv.Nikole 5, 22305 Kistanje . O danu i satu otvaranja ponuda bit će pravodobno obaviješteni
natjecatelji,odnosno podnositelji ponuda .
(3)Natječaj će se objaviti na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr i na oglasnoj ploči
Općine Kistanje .
(4)Natjecatelji su dužni pisane ponude dostaviti putem pošte ili predajom u pisarnici u zatvorenoj
omotnici uz naznaku „Ponuda za natječaj – prodaja nekretnina – ne otvaraj”pod rednim brojem ___”
na adresu Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje.
V.
Pismena ponuda obavezno sadrži:
1. Ime i prezime, s naznakom prebivališta, za fizičke osobe, odnosno naziv ponuditelja i sjedišta, za
pravne osobe,
2. Redni broj i naziv nekretnine za koju se nadmeće,
3. Ponuđenu cijenu koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene, u kunama, ispisanu brojkama i
slovima.
4. Dokaz o državljanstvu za fizičke osobe (domovnica ili preslik osobne iskaznice)
5. Izvornik ili preslik registracije pravne osobe u Republici Hrvatskoj,
6. Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
7. Dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Općini Kistanje (potvrda Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Kistanje),
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8. Ovlaštenje odnosno punomoć ( za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike) .Ako
punomoć daje fizička osoba,punomoć mora biti ovjerena po javnom bilježniku i u njoj mora jasno
pisati za što je dana.
Zakašnjele ili nepotpune ponude neće se razmatrati.
VI.
Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe, koje prema pozitivnim
propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.
VII.
(1)Po isteku natječaja Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Kistanje nakon što je utvrdilo broj zaprimljenih onuda i identitet nazočnih ponuditelja odnosno
njihovih opunomoćenika otvara ponude prema redoslijedu njihovog zaprimanja i pri tome vodi
zapisnik.
(2)U zapisniku Povjerenstvo utvrđuje da li su ponude pravovremene i potpune te čita sadržaj svake
valjane ponude .
(3) Nepravovremene i nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, već će odmah utvrditi
njihovu nevaljanost te napomenu o nevaljanosti unijeti u zapisnik.
(4) Zapisnik o radu Povjerenstva potpisuju prisutni predstavnici ponuditelja i članovi
Povjerenstva.Ukoliko zapisnik o radu Povjerenstva odbije potpisati koji od prisutnih predstavnika
ponuditelja ili član Povjerenstva, o istom će se u zapisniku sastaviti bilješka.
(5) Postupak javnog natječaja smatrat će se pravilno proveden ukoliko su zapisnik o radu Povjerenstva
potpisala dva (2) člana Povjerenstva.
(6) Povjerenstvo razmatra valjane ponude (pravovremene i potpune) usporedbom ponuđenih cijena za
kupnju nekretnina te utvrđuje koji je ponuditelj najpovoljniji.
(7) Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za nekretninu u
vlasništvu Općine, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.
(8) Javni natječaj smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja
ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja i nudi barem početnu cijenu objavljenu u javnom natječaju.
Ukoliko su dva ili više ponuditelja ponudili istu cijenu za nekretninu koja je predmet prodaje,
najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je prva zaprimljena.
(9) U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja ugovora ili ne pristupi njegovom
zaključenju u roku 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo
na povrat jamčevine.
(10) Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o provedenom natječaju s prijedlozima ponuda koje
smatra da je potrebno prihvatiti i eventualnim prigovorima ponuditelja, Povjerenstvo dostavlja
Općinskom načelniku Općine Kistanje odnosno Općinskom vijeću Općine Kistanje.
(11)Na temelju dostavljenog zapisnika s prijedlogom Povjerenstva, Općinsko vijeće Općine Kistanje
donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se podati nekretnina-zemljište.
(12)Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje dostavlja dopis s preslikom Odluke Općinskog vijeća
Općine Kistanje svim ponuditeljima koji su se javili na natječaj, te poziva najbolje ponuditelje na
zaključenje ugovora u roku od 15 dana od (petnaest) dana od zaprimanja istoga. U slučaju da
najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja ugovora ili ne pristupi njegovom zaključenjuu roku
30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat
jamčevine.
(13)Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluka o poništenju javnog natječaja
dostavlja se svim ponuditeljima koji su podnijeli valjanu ponudu .
VIII.
(1)Općinsko vijeće može donijeti odluku o odabiru slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja koji
ispunjava uvjete iz javnog natječaja, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja
ugovora ili ne pristupi njegovom zaključenju u roku 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja.
(2) Općinsko vijeće donijet će odluku o poništenju javnog natječaja u slučaju kada se ne izvrši izbor
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najpovoljnijeg ponuditelja.
(3)Općinsko vijeće može odustati od prodaje nekretnine u vlasništvu Općine, u svako doba, do
potpisivanja ugovora te poništiti javni natječaj.
IX.
Zemljište se prodaje u stanju u kojem je viđeno. Sa stanjem zemljišta natjecatelji se mogu upoznati
svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati, do dana isteka roka za podnošenje ponude.
X.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.
Općina kao prodavatelj će kupcu izdati tabularnu ispravu podobnu za uknjižbu njegova vlasništva u
zemljišnu knjigu, tek nakon plaćanja kupoprodajne cijene u cijelosti u skladu s odredbama
kupoprodajnog ugovora.
XI.
Porez na promet te druge troškove prijenosa nekretnina u vlasništvu snosi kupac.
Ugovor o prodaji obvezno sadrži i slijedeće odredbe:
 o zadržavanju prava vlasništva i preuzimanju posjeda od strane prodavatelja na nekretnini, u
zatečenom stanju i bez povrata sredstava koje je kupac uložio do preuzimanja, ako kupac ne uplati
prodajnu cijenu u ugovorenom roku.
 o obvezi da se ugovor o prodaji na teret kupca potvrdi kod javnog bilježnika tako da predstavlja
ovršnu ispravu radi ostvarenja buduće eventualne tražbine prodavatelja na naplatu dužne cijene i
kamata i predaju u posjed nekretnine odnosno uspostave ranijeg zemljišnoknjižnog stanja.
XII.
Sve obavijesti glede zemljišta izloženog na natječaju mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog
vremena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje ,Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje ili na
telefonskom broju (022) 763055

Točka 21.
21.Odluka o namjenskom korištenju sredstava naknade zbog zaštićenih
prirodnih područja za 2017.g.

Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Paško Ivanović –pita da li NP „Krka“ može dati veto na ovakvu odluku, da se ne složi.
Goran Reljić-kaže da je odluka u skladu sa zakonom.
Marijan Poturović- dodaje da se kod čitanja materijala treba najprije obratiti pažnja na preambulu
nekakve odluke iz koje se vidi temeljem kojih zakonskih i drugih propisa se ona donosi.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženu Odluku o namjenskom
korištenju sredstava naknade zbog zaštićenih prirodnih područja za 2017.g.
1. Tko je “ZA” glasuje 9 vijećnika .
2. Tko je “PROTIV”-glasuje 2 vijećnika!
3. Tko je „Suzdržan“.-nitko
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Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
Na temelju odredbi članka 35. stavak 1. toč. 2. i članka 53. stavka 2. Zakona 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), članka 45. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne
novine“ br. 147/14), točke II., IV. st.2. i 3. i toč. V. Odluke o visini naknade, načinu isplate kao i
prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja („Narodne novine“
br. 102/15) te članka 32.statuta Općine Kistanje Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 4. sjednici, od12.prosinca
2017.godine, donosi
ODLUKU
o namjenskom korištenju naknade zbog zaštićenih prirodnih područja za 2017. godinu
I.
Novčana naknada koja Općini Kistanje pripada zbog zaštićenih prirodnih područja za 2017. god.
koristit će se namjenski, isključivo za troškove provedbe projekata zaštite okoliša i prirode, razvoja
društvene infrastrukture te gospodarskog rasta i održivog razvoja, kako slijedi:
1. PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
-izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad i
-izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
-sanacija divljih odlagališta na području općine
-nabava kontejnera/kompostera
-spajanje obiteljskih kuća na kanalizacijski sustav
-sanacija i rekonstrukcija zidova lokve Lalića i lokve Varivode
2. PROJEKTI RAZVOJA DRUŠTVENE INFRASTUKTURE
-izgradnja nogostupa uz županijsku cestu ŽC6070
-sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta
-izgradnja dijela ograde mjesnog groblja u Biovičinom Selu
-uređenje igrališta
-uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Kistanjama
-izrada projektne dokumentacije za modernizaciju nerazvrstanih cesta
-uređenje centra u mjestu Biovičino Selo
-sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma
-uređenje doma kulture
-nabava i montaža video nadzora u centru Kistanja
3.

PROJEKTI GOSPODARSKOG RASTA I ODRŽIVOG RAZVOJA
- sufinanciranje izgradnje biciklističke staze,šetnice i autokampa
- seminari i stručne radionice u funkciji poticanja razvoja gospodarstva
- uređenje okoliša budućeg EKO centra u Kistanjama

II.
Prilikom korištenja naknade iz točke I. Općina Kistanje voditi će računa o državnim potporama i
potporama male vrijednosti, kao i o zabrani korištenja istih za donacije i sponzorstva.
III.
Sredstva naknade koja ne budu iskorištena tijekom godine u kojoj su zaprimljena prenijet će se u
sljedeću godinu i koristiti sukladno odredbama Odluke o visini naknade, načinu isplate kao i
prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja i Zakona o
regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a ukoliko ne budu iskorištena u cijelosti, neiskorištena
sredstva vratiti će se Javnoj ustanovi Nacionalni park „Krka“ do 28. veljače naredne godine.
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“ i na službenim web stranicama Općine Kistanje www.kistanje.hr .

Točka 22.
22.Odluka o nabavi zaštitnih radnih odjela za rad radnika na javnom radu
Predsjednik Marko Sladaković otvara raspravu.
Savo Vojnović –pita da li su ta srdstva koja se planiraju predmetnom odlukom samo za radna odijela
ili i za alate, jer u tekstu stoji :“….i drugo….“
Marijan Poturović- kaže da se tu radi samo zaštitnim odjelima.
Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i daje na glasovanje.
Glasuje se
Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženu Odluku o nabavi zaštitnih
radnih odjela za rad radnika na javnom radu zaključka
Tko je “ZA” glasuje svih 11 vijećnika- jednoglasno.
Tko je “PROTIV”- nitko!
Tko je „Suzdržan“.-nitko!
Nakon glasovanja ,Predsjednik Marko Sladaković utvrđuje
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj
8/09,15/10, 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4..sjednici od 12.prosinca 2017.g., donosi

ODLUKU
o nabavi zaštitnih radnih odjela za rad radnika na javnom radu

Članak 1.
(1)Odobrava se 20.000,00 kuna za nabavu zaštitnih odjela,cipela, rukavica i druge opreme za zaštitu
radnika na javnom radu .
(2)Sredstva za nabavu opreme iz prethodnog stavka planirati i osigurati u Proračunu Općine Kistanje
za 2017.g. i u proračunu za 2018.g.
Članak 2.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“
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