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II. OPĆINSKI NAČELNIK 

_____________________________________________________________________________________ 

 Na temelju članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i član-
ka 48.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 3/21.), općinski načelnik Općine Kistanje 
dana 25.studenog  2022.godine, donio je 
 

ODLUKU 
o drugim izmjenama i dopunama Odluke o 

utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje 

 
 

Članak 1. 
U  Odluci  o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 6/21.,04/22.), članak 2. 
mijenja se i glasi:  
„ 

Članak 2. 
Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje iznosi  4.683,74 kuna 
bruto.“ 
 

Članak 3. 
 
Osnovica iz članka 2.ove Odluke primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec studeni 2022.godine, koja će biti isplaćena u  pro-
sincu  2022.g. 

Članak 4. 
 

Ostale odredbe Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odje-
lu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 6/21“), ostaju nepromijenjene. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom glasniku  Općine Kistanje“. 
 
KLASA:121-01/21-01/1 
URBROJ:2182-16-02-22-3 
Kistanje, 25.studenog  2022.g. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                               OPĆINE KISTANJE                                                                                                               

Goran  Reljić 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 5.stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine “ broj 79/07.,113/08.,43/09., 

130/17.,114/18.,47/20.,134/20. i 143/21.) i članka 48. Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije “ 

broj 03/21.) na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,  načelnik Općine Kistanje donosi  

 

ODLUKU 

o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda)  i štetnih glo-
davaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije od javnoz-

dravstvene važnosti za Općinu Kistanje u 2023.godini 

 

Članak 1. 

Usvaja se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je 
planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za 
Općinu Kistanje u 2023.godini.  Prijedlog Programa za područje Općine Kistanje izradio je Zavod za javno zdravstvo Šibensko-
kninske županije u  prosinac  2022.g. 

 

Članak 2. 

 Programa mjera iz čl. 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave u Službenom glasniku Općine Kistanje.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Kistanje “ i na internetskoj stranici 
Općine Kistanje www. kistanje.hr 
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KLASA:500-01/22-01/3 
URBROJ:2182-16-02-22-2 
Kistanje, 30.prosinca  2022.g. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                               OPĆINE KISTANJE                                                                                                               

Goran  Reljić 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 86/08.,61/11,04/18. i 112/19.) i članka 48. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
broj  3/21.), slijedom prijedloga privremene pročelnice  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje, a u skladu sa Proraču-
nom Općine Kistanje za 2023.godinu („Službeni glasnik Općine Kistanje“, broj 9/22.), načelnik Općine Kistanje dana 
12.siječnja 2023.g., donosi 
 

PLAN 
prijama u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje za 2023.g. 

 
Članak 1. 

 
Planom prijama u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje utvrđuje se prijam službenika i namještenika u lokalnoj 
samoupravi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje u 2023.godini. 
 

Članak 2. 
 

Plan prijama u službu sadrži: 
1. Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje 
2. Potreban broj službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje za rad na neodređeno vrijeme u 
2023.g. 
3. Potreban broj vježbenika za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje u 2023.g. 
4. Potreban broj službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje za rad na određeno vrijeme u 
2023.g. za provedbu mjere Javni rad  
5. Plan prijama u službu pripadnika nacionalnih manjina. 
 
                                                                                              Članak 3. 
 
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje na neodređeno vrijeme zaposleno je ukupno šest (6) službenika i dvoje nam-
ještenika. Na  neodređeno vrijeme zaposleno je pet  (5) službenika, pripadnika srpske nacionalne manjine i jedan (1) namještenik 
srpske nacionalne manjine. 

Članak 4. 
 
U 2023.godini u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje   planiran je prijam u službu na neodređeno vrijeme jednog (1) 
službenika (m/ž): 
 

- 1 izvršitelj za radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje (VSS) 
 

Članak 5. 
 

Radi provedbe programa javni rad, planira se primiti do četiri (4) radnika na određeno vrijeme sukladno uvjetima i programu 
javnog rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 

Članak 6. 
 

U 2023.godini u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje neće se primati vježbenici. 

 
Članak 7. 

 
Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa ili premještajem, putem 
oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje, te sukladno čl.18. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.,61/11.,4/18. i 112/19.). 
 

Članak 8. 
 
Plan prijama u službu stupa na snagu osmi dan od  dana objave  u „Službenom glasniku Općine Kistanje“. 
 
KLASA: 112-02/23-01/1                
URBROJ:2182-16-02-23-1  
Kistanje, 12.siječnja 2023.g.     

                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                               OPĆINE KISTANJE                                                                                                               

Goran  Reljić 
_______________________________________________________________________________________________________  
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Na temelju članka 48. Stavak 1.točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 
33/01,60/01.-vjerodostojno tumačen,106/03,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 , 19/13- pročišćeni tekst, 
137/15,123/17.,98/19. i 144/20.)  i članka 48. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 
3/21.), načelnik Općine Kistanje dana 25.siječnja 2023.godine, donosi 

 

ODLUKU 
O sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije  pasa i mačaka na području Općine Kistanje u 2023.g. 

 
Članak 1. 

 
U cilju kontrole razmnožavanja i smanjenja broja napuštenih pasa i mačaka, Općina Kistanje će sufinancirati  troškove kastracije  
i sterilizacije pasa i mačaka tijekom 2023.g. sa slijedećim iznosima: 

Preostala sredstva potrebna za sterilizaciju/kastraciju  psa ili mačke snosi vlasnik  životinje. 
                                                                                             

Članak 2. 
 

Vlasnik životinje  ostvaruje pravo na sufinanciranje sterilizacije /kastracije dva(2) psa i jedne(1) mačke uz sljedeće uvjete: 
- da  ima prijavljeno prebivalište na području općine Kistanje, 
- da on i njegovi članovi kućanstva nemaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Proračunu Općine Kistanje. 
- da je pas za kojeg se traži sterilizacija ili kastracija čipiran  i cijepljen. 
 

 Članak 3. 
Sufinanciranje će se realizirati u suradnji sa veterinarskom ambulantom  u Kninu. 
Veterinarska ambulanta će ispostaviti račun Općini Kistanje samo na iznos koji sufinancira Općina Kistanje. 

 
Članak 4. 

Vlasnici pasa i mačaka dužni su prije izvođenja kastracije/sterilizacije  u veterinarskoj ambulanti , ishodovati odobrenje Općine 
Kistanje kojim se potvrđuje njihovo pravo na sufinanciranje kastracije/sterilizacije. 
Veterinarska ambulanta umanjit će ukupni iznos računa za iznos sufinanciranja Općine Kistanje samo onim vlasnicima koji pre-
doče odobrenje za sufinanciranja kastracije/sterilizacije pasa i mačaka ovjereno od nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Kistanje. 
 Kastracija/sterilizacija se mora provesti u roku od 30 dana od dana ovjere odobrenja. 
Obrazac Zahtjeva za odobrenje sufinanciranja kastracije/sterilizacije pasa i mačaka nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen 
sastavni dio. 

 
Članak 5. 

Za sufinanciranje kastracije /sterilizacije pasa i mačaka iz Proračuna Općine Kistanje u 2023.g. izdvojit će se iznos od  3.981,68 
eura. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Komunalni redar  Općine Kistanje.  
Komunalni redar vodi evidenciju o izdanim odobrenjima  i utrošku sredstava, ukoliko se temeljem izdanih odobrenja utvrdi  da 
su sredstva iz prethodnog stavka potrošena, prestat će sa izdavanjem odobrenja. 
 

Članak 6. 
Ova odluka stupa na snagu  prvi  dan  nakon  objave  u „ Službenom  glasilu Općine Kistanje“ .  
 
KLASA: 322-06/23-01/1            
URBROJ:2182-16-02-23-1  
Kistanje, 25.siječnja 2023.g.     

                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                               OPĆINE KISTANJE                                                                                                               

Goran  Reljić 
_______________________________________________________________________________________________________ 

R.br. Opis Iznos( EUR) 

1. Kastracija mačka 18,00 

2. Kastracija  psa 25,00 

3. Sterilizacija ženke psa (mala) 42,00 

4. Sterilizacija ženke psa (srednja) 50,00 

5. Sterilizacija ženke psa (velika) 55,00 

6. Sterilizacija mačke 25,00 
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Temeljem čl.48. Statuta Općine Kistanje („Službeni glasnik Općine Kistanje“, broj 03/21.), čl. 48. 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.,123/17.,98/19.,144/20.) čl. 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14.,70/17.,98/19. i 151/22.), 
a u svezi s člankom 1. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 
121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 
koje provode udruge  (“Narodne novine”, broj 26/15.,37/21.),  načelnik  Općine Kistanje donosi 

 

                                                                                          PRAVILNIK 

O   DRUGIM  IZMJENAMA  I DOPUNAMA  PRAVILNIKA O FINANCIRANJU PROGRAMA , PROJEKATA I AK-
TIVNOSTI UDRUGA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE  KISTANJE 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o financiranju programa, projekata i aktivnosti udruga koje djeluju na području općine  Kistanje 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 14/18.,i „Službeni glasnik općine Kistanje „,br. 02/22.)  

Članak 35. mijenja se i glasi:  

„ 

Članak 35. 

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se: 

• dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova; 

• dospjele kamate; 

• stavke koje se već financiraju iz javnih izvora; 

• kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora pre-
nijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa; 

• gubitci na tečajnim razlikama; 

• zajmovi trećim stranama.“ 

Članak 2. 

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kistanje“, a objavit 
će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr. 

 

KLASA: 007-01/18-01/24 

URBROJ: 2182-16-02-23-3 

Kistanje, 27.siječnja 2023.g. 
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                               OPĆINE KISTANJE                                                                                                               
Goran  Reljić 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne 
novine“, broj 123/17., 151/22.), članka 22. stavka 3. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog 
značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 89/18.) i članka 48. Statuta 
Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko kninske županija“, broj 3/21.) Općinski načelnik Općine Kistanje, dana 30.siječnja 
2023. godine donosi 

ODLUKU 

o donošenju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa  

Općine Kistanje za 2022. godinu 

I. 

Donosi se Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Kistanje za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnje 
Izvješće). Godišnje izvješće je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratko-
ročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine.  

II. 

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planira-

nja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17., 151/22.), kojim se propisuje kako Jedinica lo-

kalne samouprave izvješćuje godišnje regionalnog koordinatora o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom 

utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi pro-

vedbenog programa Općine. 

http://www.kistanje.hr
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III. 

Godišnje izvješće objavit će se na službenoj stranici Općine i dostupno je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o sustavu stra-
teškog planiranja. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se Službenom glasniku Općine Kistanje. 

 

KLASA:022-01/21-01/160 

URBROJ: 2182-16-02-23-4 

Kistanje, 30.siječnja 2023.g. 
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                               OPĆINE KISTANJE                                                                                                               
Goran  Reljić 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Izdavač: Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje 

Uredništvo: Sandra Ardalić, dipl.iur, Mario Bilać, dipl.ing.građ.,Jovana Milinović, mag.admin.publ 

tel: 022/763-055, fax 022/763-053 

e-pošta: opcina@kistanje.hr 

www.kistanje.hr 

Tisak: Općina Kistanje 


