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Telefon : (022)763055, Telefaks : (022)763053
MB:2539535  , OIB:41783102203
Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
E-mail: opcina-kistanje@si.t-com.hr
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/8
URBROJ:2181/16-01-16-1
Kistanje , 23.svibanja 2016.g

ZAPISNIK
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 23.svibnja 2016.g

Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održana je u maloj vijećnici Općine Kistanje u
ponedjeljak , 23. svibnja 2016.god, s početkom u 12:00 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Sladaković pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da:

-sjednici nazoči dvanaest (12) od ukupno četrnaest (14) vijećnika, i to:
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje Marko Sladaković i slijedeći vijećnici: Cicilija Gečević,
Mihael Golome, Nebojša Gladović, Radovan Gnjidić, Vujo Krneta, Branka Bunčić, Želimir Šeša, Ružica
Jelača,Vinko Šuša, Paško Ivanović i Nebojša Štrbac.

Odsutno je ukupno dvoje (2) vijećnika: Božidar Palić i Sanela Stijelja, oboje opravdano.

Zamjenik Općinskog načelnika Roko Antić opravdava izostanak vijećnika Božidara Palića koji će zbog
sezonskog posla koji obavlja u Poreču biti odsutan u ljetnim mjesecima.

Ostali nazočni:
Načelnik Općine Kistanje Goran Reljić, prvi zamjenik općinskog načelnika Borislav Šarić, drugi zamjenik
općinskog načelnika Roko Antić, samostalni upravni referent Sandra Ardalić i stručni suradnik za
knjigovodstvo, računovodstvo iblagajnu Romana Stanić Jelić.

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Sladaković utvrđuje da postoji krovrum za pravovaljano
odlučivanje te prelazi na vijećnička pitanja.

Vijećnička pitanja:

Vijećnica Cecilija Gečević- pita ima li kakvih novosti vezano uz javni prijevoz do Šibenika, ima li kakvih
novih informacija od zadnjeg puta. Pitanje postavlja načelniku općine ili njegovom zamjeniku Roku
Antiću.
Općinski načelnik kaže kako nema novih informacija, da primljena  ponuda nije bila prihvatljiva.I to je
zasad to.
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Vijećnik Mihael Golome– postavlja pitanje načelniku općine vezano uz obnovu cesta. Pita može li se
obnoviti cesta prema vodotornju u Kistanjama i ulica prema Vinku Mazarekiću, kod kojega bi trebalo
obnoviti i javnu rasvjetu.

Zamjenik općinskog načelnika Borislav Šarić - odgovara da su u toku obnove sve nerazvrstane ceste u
Općini Kistanje, da su snimljene sve lokacije za obnovu cesta pa tako i ova prema vodotornju. Radovi su
krenuli iz naselja Parčići, pa će se ići prema Nuniću, Ivoševcima itd. Isto tako će se obnoviti i javna
rasvjeta kod Vinka Mazarekića.

Vijećnik Paško Ivanović- kaže da je nedavno održan susret klapa u Domu kulture, koji je reprezentativan
objekt ali u lošem stanju.Puno se priča o planovima i projektima za njegovu obnovu ali nikako da se krene
u realizaciju, pa pita kada bi to moglo biti. Ističe da u ljetnim mjesecima tamo nema događanja pa
predlaže da se tada započne s radovima.

Općinski načelnik- odgovara kako planovi i troškovnici za taj objekt variraju ali se nada da će se to uskoro
obnoviti.

Vijećnik Paško Ivanović- kaže da postoji problem kadra u općini Kistanje a da se ne stipendiraju učenici
koji bi mogli postati budući kadar, pa pita kada će dodjeljivati prave stipendije a ne jednokratne pomoći za
učenike i studente.

Općinski načelnik- odgovara da prije toga treba odraditi niz predradnji koje još nisu ostvarene i da se za
sada pomaže jednokratnim pomoćima.

Vijećnik Paško Ivanović-odgovara kako je on odavno predlagao da se svakom vijećniku smanji vijećnička
naknada za sto kuna i da se taj iznos namjeni za stipendije.

Vijećnik Mihael Golome-postavlja pitanje načelniku kada će se održati izbori za mjesne odbore?

Općinski načelnik- odgovara da je bilo u planu da se izbori održe zajedno s izvanrednim izborima za
zamjenika župana ali da se to nije dozvolilo, te napominje da će se održati čim okolnosti to omoguće.

Vijećnica Cecilija Gečević- kaže da je u par navrata zamolila načelnika općine Kistanje da jednokratnom
pomoći pomogne socijalno ugroženim obiteljima koje su imale teške obiteljske situacije. Radilo se o dva
slučaja, jednom dečku koji ide na brojna snimanja glave i jednom čovjeku koji ima karcinom. Načelnik je
vrlo brzo reagirao te isplatio jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 1.000,00 kuna, što je obiteljima
mnogo značilo i bilo iznad njihovih očekivanja. U svoje ime i ime tih obitelji se zahvaljuje načelniku.

Načelnik Općine Kistanje-odgovara da nema na čemu.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić zamolio je predsjednika vijeća da se ako može obrati
vijećnicima s jednim komentarom. Kaže da on kao legitimni predstavnik hrvatskog naroda u Općini
Kistanje ima pravo znati i biti obavješten o raznim događanjima na koje se općina poziva, poput dana
obilježavanja neke općine,grada, dana županije i sl. On je samo jednom kao izaslanik Općine Kistanje bio
na nekom obilježavanju i to Dana Općine Promina 2014.g.
Ističe da on ne funkcionira u općini paralelno niti dobiva paralelne pozive od nekog grada, županije i sl.
Općina Kistanje je i njegova kuća, te moli da ga se ubuduće informira o takvim pozivima, pa će odlazak
negdje zavisiti od njegove volje ili dogovora.
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Vijećnica Ružica Jelača-obraća se načelniku općine a vezano uz problem računa za vodu koje potrošači
dobivaju neredovito i bez izračuna o potrošnji vode. Ističe da će se za par mjeseci pojaviti problem visokih
računa koje potrošači neće moći platiti.

Načelnik općine-odgovara da je već nekoliko puta tražio razgovor s predsjednikom skupšine vodovoda,
jer će vodovod morati početi rješavati probleme s ovog područja oko čega ćemo svi morati biti suglasni.

Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i prelazi na usvajanje zapisnika sa 18. sjednice
Općinskog vijeća održane 23.ožujka 2016.g, i pita ima li primjedbi na njega.

Primjedbi na zapisnik nema, te Predsjednik vijeća Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za
predloženi  zapisnik.

Glasuje se.

Vijećni su jednoglasno usvojili zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje , od
23.ožujka 2016.g.

Nakon glasanja prelazi se na dnevni red.

Predsjednik Marko Sladaković predlaže sljedeći dnevni red uz dvije dopunske odluke:

-Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za razdoblje 2016.-
2020.g. i

- Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za utvrđivanje činjenica o ispunjenju uvjeta za davanje
tabularne izjave kupcu o brisanju uvjetnog upisa prava vlasništva na nekretnini označenoj kao ex.
Osnovna škola Torbice i

DNEVNI RED

1. Izvršenje proračuna Općine Kistanje za 2015.g.
2. Godišnji obračun proračuna Općine Kistanje za 2015.g.
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015.g.
4. Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g.
5. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine

Kistanje za 2016.g.
6. Prve izmjene i dopune Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g.
7. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.g.
8. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti sporta u Općini Kistanje u 2016.g.
9. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kistanje u 2016.g.
10. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini

Kistanje u 2016.g.
11. Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine kistanje za 2016.godinu sa projekcijama za

2017. i 2018.godinu.
12. Odluka o načinu privremenog korištenja prostorija u vlasništvu Općine Kistanje .
13. Razmatranje zahtjeva Općinskog odbora HDZ-a Kistanje za postavljanje spomen ploče s imenom

Gojko Šušak u istoimenoj ulici u novom naselju Kistanje 1 u Kistanjama .
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Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi dnevni red uz dvije dopune i pita
nazočne;

1. Tko je “ZA” usvajanje predloženog dnevnog reda ,uz dvije dopune, za što glasuje svih devanaest
(12) vijećnika .

2. Tko je “PROTIV”- nema!
3. Suzdržanih - nema!

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

DNEVNI RED

1. Izvršenje proračuna Općine Kistanje za 2015.g.
2. Godišnji obračun proračuna Općine Kistanje za 2015.g.
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015.g.
4. Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g.
5. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine

Kistanje za 2016.g.
6. Prve izmjene i dopune Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g.
7. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.g.
8. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti sporta u Općini Kistanje u 2016.g.
9. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kistanje u 2016.g.
10. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini

Kistanje u 2016.g.
11. Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine kistanje za 2016.godinu sa projekcijama za

2017. i 2018.godinu.
12. Odluka o načinu privremenog korištenja prostorija u vlasništvu Općine Kistanje .
13. Razmatranje zahtjeva Općinskog odbora HDZ-a Kistanje za postavljanje spomen ploče s imenom

Gojko Šušak u istoimenoj ulici u novom naselju Kistanje 1 u Kistanjama .
14.Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za razdoblje

2016.- 2020.g.
15. Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za utvrđivanje činjenica o ispunjenju uvjeta za davanje

tabularne izjave kupcu o brisanju uvjetnog upisa prava vlasništva na nekretnini označenoj kao ex.
Osnovna škola Torbice .

Rasprava o dnevnom redu

Točka 1.
Izvršenje proračuna Općine Kistanje za 2015.g.

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.

Rasprave nije bilo.
Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 1. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;

1. Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje devet (9) vijećnika
2. Tko je “PROTIV”- nema!
3. Suzdržanih –glasuje troje (3) vijećnika!
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Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova
usvojeno Izvršenje proračuna Općine Kistanje za 2015.g.

Na temelju članka 110. st.2. Zakona o proračunu („Narodne novine“,broj 87/08 i 136/12) i članka
32.Statuta Općine Kistanje  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09 , 15/10 i 4/13),
Općinsko vijeće Općine Kistanje na  19.sjednici, od  23.svibnja  2016.godine, donijelo  je

ODLUKU
o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinca 2015.g.

1. Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-
prosinac 2015g. ,KLASA:400-05/16-01/2,URBROJ:2182/16-01-14-1 od 23.05.2016.g.,u tekstu koji  čini
sastavni dio ove odluke i ovog zapisnika.

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  Općine Kistanje iz prethodne točke objavit će se u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a dostavit će se Ministarstvu financija i Državnom
uredu za reviziju.

3. Za primjenu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

Točka 2.
Godišnji obračun proračuna Općine Kistanje za 2015.g.

Prelazi se na 2. točku dnevnog reda. Rasprave nije bilo.

Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 2. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”, glasuje devet (9) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih – glasuje troje (3) vijećnika!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova
usvojen Godišnji obračun proračuna Općine Kistanje za 2015.g.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,136/12. i 15/15) i članka 32.
Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09., 15/10, 4/13.),
Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19. sjednici od 23. svibnja 2016. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2015. GODINU

Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do
31. prosinca 2015. godine sadrži:

Plan Ostvareno       Indeks
________________________________________________________________________________
PRIHODI POSLOVANJA 6.951.787      6.291.411          91%
RASHODI POSLOVANJA 6.951.787      5.876.597           85%
VIŠAK PRIHODA-PRENESENI 166.354
_________________________________________________________________________________
RAZLIKA – VIŠAK PRIHODA                                                                         581.168
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Članak 2.
Ostvareni višak prihoda u iznosu od 581.168 kn rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2015.
godine u Proračun Općine Kistanje za 2016. godinu.

Članak 3.
Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Kistanje za 2015. godinu stupa na prvog dana nakon objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

Točka 3.
Odluka o raspodjeli rezultata za 2015.g.

Prelazi se na 3. točku dnevnog reda. Rasprave nije bilo.

Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 3. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”, glasuje devet (9) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih – glasuje troje (3) vijećnika!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova
usvojena Odluka o raspodjeli rezultata za 2015.g.

Na temelju članka 84. st.2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine,
br. 114/10, 31/11 i 124/14) i članka 32. Statuta Općine Kistanje  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 08/09 , 15/10,4/13) , Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19. sjednici, od 23. svibnja
2016.g., donosi

O D L U K U
o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Članak 1.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine

922 – Višak/manjak prihoda na dan 31.12.2015. godine iznose:

92211 – Višak prihoda poslovanja................................1.504.143,88 kn
92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine…..   922.975,06 kn

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja pokriva se iskazani manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu
922.975,06 kn .

Razlika, ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu 581.168,82 kn iskoristit će se za rashode poslovanja i
nabavu nefinancijske imovine u 2016.godini.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave  u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
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Točka 4.

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g.

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

Vijećnik Paško Ivanović-priznaje da nije  proučio materijale za sjednicu vijeća, ali ga zanimaju dvije
stvari pa traži pojašnjenje. Prva stavka je poticaj poljoprivredi i ruralnom razvoju u kojoj je planirano
10.000,00 kn za LAG, a čiji je član skupštine pa tako zna da LAG ne funkcionira,nema predsjednika pa se
pita čemu ta sredstva. A drugo pojašnjenje traži za stavku na kojoj piše-Umjetnička, literalna  i znanstvena
djela 40.000,00 kuna,pa ga zanima na što se to odnosi.

Načelnik općine- Odgovara da se druga stavka tiče  poduzetničkog inkubatora koji iziskuje izvedbene
projekte i sve ostalo što je potrebno a razvijat će se u suradnji s Institutom za melioraciju krša koji će nam
biti partneri u ovom projektu. A što se LAG-a tiče, kaže da treba planirati ta sredstva, jer je i Općina
Kistanje sudjelovala u njegovom osnivanju, pa oni kad se reaktiviraju.

Vijećnik Paško Ivanović-pita zar nebi bilo pametnije sredstva planirana LAG-u dati studentima za
stipendije?

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić-ubacuje se s primjedbom da bi bilo sredstava za stipendije da
je od 17 studenata njih 14 srpske a 3 hrvatske nacionalnosti i da je to jedina istina.

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 4. na glasanje te pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje devet (9) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –glasuje troje (3) vijećnika!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da su većinom glasova
usvojene Prve izmjene i dopune proračuna Općine kistanje za 2016.g.

Na temelju članka 7. i 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 svojoj 19. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2016.g., donosi

ODLUKU
o Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Kistanje za 2016.g.

1.Donose se Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g.KLASA:400-
06/16-01/3,URBROJ:2182/16-01-16-1, od 23.svibnja 2016.g.,koje se  prilažu ovoj odluci i čine sastavni
dio ovog zapisnika.

2. Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g. stupaju na snagu prvi
dana od dana objave  u “Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji”.

Točka 5.
Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanj

Općine Kistanje za 2016.g.

Prelazi se na 5.točku dnevnog reda. Predsjednik vijeća otvara raspravu.
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Vijećnica Cicilija Gečević- još jednom apelira na načelnika općine da se osiguraju sredstva za rad jedne
djelatnice koja bi radila s djecom predškolske dobi, kako bi se iskoristio postojeći prostor I djeca
pripremila za školu. Postojeće školstvo prilagođeno je djeci koja su prošla predškolski program.

Načelnik općine-odgovara kako je trenutno u izradi projektna dokumentacija te kako se nada skorom
rješenju.

Vijećnik Paško Ivanović-napominje kako sad imamo domaću snagu, dvije cure koje su završile  fakultet
kroatistike tako da je vrijeme da se počne mijenjati postojeći kadar koji u školu dolazi sa strane.

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 5. na glasanje  te pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”,  glasuje dvanaest (12) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da su jednoglasno
usvojene Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i
obrazovanja Općine Kistanje za 2016.g.

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 19 .sjednici održanoj 23.svibnja 2016.g.,  donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja

Općine Kistanje  za 2016. godinu

Članak 1.
U Programu  javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2016.g.
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj  16/2015.), članak 2.mijenja se i glasi:

„Članak 2.

Za provođenje  ovog Programa, u Proračunu  Općine Kistanje  za 2016. godinu osigurat će se ukupno
51.000,00 kuna  i to za:

Planirano I.Izmjene
1. Igraonice za djecu i mladež (Troškovi za rad nastavnice

/dadilje/odgajateljice) ………………..                                  30.000,00kn           40.000,00 kn
Prijenos sredstava Osnovnoj školi „Kistanje“ koja za potrebe
ovog programa zapošljava stručnu osobu sa kojom sklapa
poseban ugovor o radu.

2. Tekuće donacije u novcu Osnovnoj školi „Kistanje“
resornog ministarstva:…………………………………..………8.000,00kn             8.000,00kn

3. Materijalni troškovi (radni listovi,bojanke,materijali za
modeliranje,lopte  itd.) …………………………… 3.000,00kn____   _3.000,00kn

UKUPNO:…………......41.000,00kn           51.000,00kn
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Članak 2.

Prve izmjene i dopune Programa  javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine
Kistanje za 2016.godinu stupaju na snagu  prvog dana  nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-
kninskoj županiji»,  a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

Točka 6.
Prve izmjene i dopune Programa socijalnih potreba građana na području

Općine Kistanje za 2016.g.

Prelazi se na 6. točku dnevnog reda. Rasprave nije bilo.

Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 6. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”,  jednoglasno glasuje dvanaest (12) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da su jednoglasno
usvojene Prve izmjene i dopune Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje
za 2016.g

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13.,152/14. i 99/15.), a u vezi
sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu („Narodne
novine“  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji („Narodne novine“ br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12.,
33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od
2007. do 2015. godine, Akcijskim planom desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine,
Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),  i članka 32.Statuta Općine
Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine
Kistanje na 19.sjednici, od 23.svibnja 2016.g., donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

Članak 1.

U Programu socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g. („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“,broj 16/2015.),

članak 2.mijenja se i glasi:

„Članak 2.
Za provođenje ovog Programa  osigurat će se sredstva u   Proračunu Općine Kistanje za 2016.godinu u
ukupnom iznosu od:

PLANIRANO:……………… 874.000,00 kuna
PRVE IZMJENE:…………….944.780,00kuna

Članak 3. mijenja se i glasi:
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„Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:
PLAN   kn      I.IZMJENE

1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć 20.000 50.000
2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 20.000 20.000
3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske
obnove

30.000 30.000

4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev 540.000 500.000
5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin 5.000 5.000
6. Pomoć starim i nemoćnim 50.000 92.880
7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi 5.000 5.000
10.Sufinanciranje programa javnih radova 144.000 165.900
11.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu
obuhvaćeni
programom   socijalne pomoći

45.000 76.000

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom predškole
(Obuhvaćeno posebnim programom predškole)

15.000 0

SVEUKUPNO: 874.000 944.780

Izvori financiranja PLANIRANO I.IZMJENE
Općina Kistanje 196.000 220.000
Šibensko-kninska županija 500.000 500.000
Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa 8.000 8.000
Hrvatski zavod za zapošljavanje 120.000 216.780

UKUPNO 874.000 944.780

Članak 4.

Prve izmjene i dopune Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g
stupaju na snagu prvog dana nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji», a
primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

Točka 7.
Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.g.

Prelazi se na 7. točku dnevnog reda.Predsjednik vijeća otvara raspravu.

Vijećnik Paško Ivanović- pita dali postoji opširnije izvješće koliko je koja udruga dobila sredstava?

Romana Stanić Jelić,stručni suradnik za računovodstvo, knjigovodstvo I blagajnu- odgovara da se izvješće
o primicima udruga za prošlu godinu može naći na internetskim stranicama Općine Kistanje.

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 7. na glasanje te pita nazočne vijećnike:
1.Na pitanje tko je “ZA”,  jednoglasno glasuje dvanaest (12) vijećnika .
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!
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Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da su jednoglasno
usvojene Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za
2016.g.

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 19.sjednici, od 23.svibnja  2016.godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu

Članak 1.
U Programu javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“,broj 16/2015.),

Članak 6. mijenja se i glasi
„Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Za  provođenje ovog programa  u proračunu Općine Kistanje osigurano je ukupno

PLANIRANO:………………102.000,00 kn
I.IZMJENE:…………………100.000,00 kn

Planirana sredstva dodijeliti će se:
Naziv PLANIRANO I.IZMJENE

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi 50.000,00 50.000
Pomoć vjerskim zajednicama 50.000,00 50.000
Pomoć  braniteljskim udrugama 2.000,00 0

Članak 2.
Općina Kistanje sufinancirat će rad braniteljskih udruga u 2016.g. ukoliko su registrirane na njenom
području i kada svoju  djelatnost  obavljaju na području općine Kistanje.

Članak 3.
Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu
stupaju na snagu prvog dana nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

Točka 8.
Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti sporta u Općini Kistanje u 2016.g.

Prelazi se na 8. točku dnevnog reda.Rasprave nije bilo.

Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 8. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”,  jednoglasno glasuje dvanaest (12) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!
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Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da su jednoglasno
usvojene Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti sporta u Općini Kistanje za
2016.g.

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  19.sjednici, od 23.svibnja  2016.godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2016.godinu

Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“,broj 16/2015.),
članak 2. mijenja se i  glasi

Članak 2.
Ovim programom utvrđuju se  sredstva za financiranje  javnih potreba i aktivnosti u  sportu na području
općine Kistanje u 2016.g. u ukupnom iznosu  od

PLANIRANO:  50.000,00 kuna
PRVE IZMJENE:65.000,00 kuna

Članak 3.
Članak 6.mijenja se i glasi:
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:                                   PLANIRANO           I.IZMJENE
1. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata…    5.000,00 kn         20.000,00 kn
2. Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama…………………… ..45.000,00 kn        45.000,00 kn

Članak 4.
Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godini stupaju na snagu
prvog dana nakon objave u  «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od
01.siječnja 2016.godine.

Točka 9.
Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u

Općini Kistanje u 2016.g.

Prelazi se na 9.točku dnevnog reda. Rasprave nije bilo.

Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 8. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”,  jednoglasno glasuje dvanaest (12) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da su jednoglasno
usvojene Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kistanje
u 2016.g.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“,broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11,144/12,94/13.,153/13.,147/14.,36/15), članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik
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Šibensko-kninske županije“,broj 8/06,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19.sjednici, od
23.svibnja  2016.godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godini

Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2016.g.(„Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“,broj 16/2015.),
Članka 2.mijenja se i glasi:

„Članak 2.
1)Javna rasvjeta
Redni
broj

OPIS POSLOVA Planirano Prve izmjene
Troškovi(procjene) u kunama

1. Troškovi električne energije 350.000,00 350.000,00
2. Javna rasvjeta

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

150.000,00 150.000,00

Ukupno: 500.000,00 500.000,00

2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama
Redni
broj

OPIS POSLOVA Planirano Prve izmjene
Troškovi(procjena) u kunama

1. Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta 350.000,00 430.000,00
1.1. Održavanje asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih

rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina,
popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada
završnog sloja asfalta,korekcija visine poklopaca i

ugradnja slivnika .

350.000,00 400.000,00

1.2. Čišćenje snijega 30.000,00 30.000,00
Ukupno: 380.000,00 430.000,00

3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina
Redni
broj

OPIS POSLOVA Planirano Prve izmjene
Troškovi(procjena)ukunama

1. Održavanje javnih površina 42.000,00 42.000,00
1.1. Sanacija i održavanje javnih površina 22.000,00 22.000,00
1.2. Nabava klupa i druge urbane opreme 10.000,00 10.000,00
1.5. Održavanje groblja i spomen ploča 10.000,00 10.000,00
2. Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje

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

450.000,00 450.000,00

Ukupno: 492.000,00 492.000,00
4) Veterinarski i sanitarni poslovi
Redni
broj

OPIS POSLOVA Planirano Prve
izmjene
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Troškovni(procjena)u kunama
1. Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i

uklanjanje stradalih životinja na prometnicama
20.000,00 20.000,00

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

10.000,00 10.000,00

Ukupno: 30.000,00 30.000,00

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture
Redni
broj

OPIS POSLOVA Planirano Prve izmjene
Troškovi (procjena) u kunama

1. Planiranje terena odlagališta-čišćenje 10.000,00 10.000,00
1. Sanacija divljih odlagališta 20.000,00 20.000,00
3. Odvoz glomaznog otpada 10.000,00 10.000,00
4. Deratizacija-dezinsekcija 43.000,00 43.000,00
5. Nadzor nad izvođenjem deratizacije 5.000,00 5.000,00
5. Materijalni rashodi (kontejneri,košare itd.) 80.000,00 10.000,00
6. Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a

„Sveti Juraj“ Kistanje
200.000,00 200.000,00

7. Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja 5.000,00 5.000,00
8. Održavanje vodovodne infrastrukture-vodovodnog

sustava i uređaja
0 20.000,00

9. Sanacija(popravak) kanalizacijskog sustava 0 20.000,00
10. Sanacija i održavanje septičkih jama 0 10.000,00
11. Održavanje  Imhoff taložnika 0 50.000,00

Ukupno: 373.000,00 403.000,00

Rekapitulacija troškova
Redni
broj

Naziv Planirano Prve izmjene
Troškovi (procjena) u kunama

1. Javna rasvjeta 500.000,00 500.000,00
2. Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama 380.000,00 430.000,00
3. Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina 492.000,00 492.000,00
4. Veterinarski i sanitarni poslovi 35.000,00 20.000,00
5. Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture 373.000,00 403.000,00

Ukupno: 1.780.000,00 1.845.000,00

Članak 3.
Članak 4.mijenja se i glasi:

„Članak 4.”
Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznose ukupno :

PLANIRANO:                         1.780.000,00 kn
PRVE IZMJENE:                     1.845.000,00 kn

a izvori financiranja su slijedeći
NAZIV Planirano Prve izmjene

Troškovi(procjena) u kunama
Prihodi od komunalne naknade 150.000,00 150.000,00
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti 80.000,00 10.000,00
Ministarstvo regionalnog razvoja  i fondova Europske unije 350.000,00 900.000,00
Proračun Općine Kistanje 1.200.000,00 785.000,00

UKUPNO: 1.780.000,00 1.845.000,00
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Članak 5.
Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
stupaju na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjuje se od 01.siječnja  2016.godine.

Točka 10.
Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini

Kistanje u 2016.g.

Prelazi se na 10.točku dnevnog reda. Rasprave nije bilo.

Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 10. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”,  jednoglasno glasuje dvanaest (12) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da su jednoglasno
usvojene Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kistanje
u 2016.g.

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), 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 19.sjednici od
23.svibnja 2016.g., donijelo je

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

u 2016.godini

Članak 1.
U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine kistanje za 2016.g.
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 16/2015.),

Članak 2.mijenja se i glasi:
“Članak 2.

A) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane
ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda

R.br. Naziv investicije Opis Planirano I.Izmjene

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

CILJ:Izgradnja i uređenje cca 1.000
metara ulica sa izvedbom nogostupa na
obje strane ulica sa asfaltiranjem
kolovoza i nogostupa ,prema glavnom
projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o.
iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog
projekta.

U 2016. Planirano je  izgraditi:

600.000,00 707.787,50
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-194m dijela ulice Gospe  Letničke
sa nogostupima i

-129,59 m  dijela ulice M.Marulića,
sa nogostupima.

NB.Sufinanciranje.
2. Izgradnja nogostupa u

ulici Hrvatskih
branitelja-dionica
Državne ceste D59
kroz Kistanje.

Izvođenje zemljanih,betonskih I
asfalterskih radova na  izgradnji
nogostupa  cca 2 x 750 m na obje
strane ulice –dio koji sufinancira
Općina Kistanje.

500.000,00 100.000,00

3. Modernizacija
nerazvrstanih cesta na
širem području općine
Kistanje

Sanacija i modernizacija (asfaltiranje)
postojećih seoskih i drugih
nerazvrstanih cesta na području općine
Kistanje ,uključujući i uređenje dijela
zida lokve Lalića (I.faza), ukupno
1.861 m nerazvrstanih od toga:
-1.248m u naselju Ivoševci (Rudele),
-345m u naselju Kistanje ( Macure) i
-268 u  zaseoku Traživuci-Jekići.
NB.Sufinanciranje.

276.000,00 515.000,00

4. Izgradnja vodovoda
za manastir “Krka”
Kistanje.

Glavni project izgradnje vodovoda
Kistanje-Manastir “Krka”.

50.000,00 50.000,00

5. Sanacija i izgradnja
vodovodne mreže -
Reljići

Izvođenje radova ,nabava opreme i
materijala i montaža.

NB.Sufinanciranje.

250.000,00 250.000,00

Ukupno: 1.676.000,00 1.622.787,50

Izvori financiranja: PLANIRANO              I.IZMJENE
1.Proračun Općine Kistanje……………………………..100.000,00 kn               172.787,50kn
2.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU……1.200.000,00 kn                900.000,00kn
3.Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje….....276.000,00 kn                         0,00 kn
4.Vodovod i odvodnja d.o.o.Šibenik…………………...100.000,00 kn                200.000,00kn
5.Nacionalni park „Krka“ ……………………………………...0,00 kn               200.000,00kn
6.Šibensko-kninska županija…………………………………...0,00 kn               150.000,00kn

Ukupno:……...1.676.000,00 kn              1.622.787,50kn

B) 3.Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i
pročišćavanje  fekalne kanalizacije

R.b
.

Naziv investicije Opis Planirano I.Izmjene

1. Reciklažno dvorište I.faza -čišćenje terena i drugo 400.000,00 200.000,00
2. Reciklažno dvorište Projektna dokumentacija 150.000,00 50.000,00
3. Projektna dokumentacija za

autokamp KRKA,Kistanje
Izrada idejnog projekta  i glavnog
projekta.

50.000,00 0

Ukupno: 600.000,00 250.000,00

Izvori financiranja: PLANIRANO                  I.IZMJENE

1.Općina Kistanje………………………………………..180.000,00kn                  50.000,00kn
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2.Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost…….420.000,00kn                  200.000,00kn
Ukupno:      600.000,00 kn                  250.000,00kn

Članak 3.
Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih
građevina Općine Kistanje u 2016.godini stupa na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

Točka 11.
za Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine kistanje za 2016.godinu sa

projekcijama 2017. i 2018.godinu.

Prelazi se na 11.točku dnevnog reda. Otvara se rasprava.

Vijećnik Paško Ivanović-pita zašto se u planu razvojnih programa nalazi vatrogastvo i zašto sa deset
intervencija kad se njegove intervencije broje na nekoliko desetaka. I za civilnu zaštitu je stavljeno da ima
4 intervencije iako uopć ne djeluje, pa pita tko planira ovakav broj intervencija?

Načelnik općine-odgovara kako ne možemo planirati točan broj intervencija ali moramo imati stavku za te
djelatnosti.Naravno da broj vatrogasnih intervencija može biti veći ili manji ovisno o sezoni.

Vijećnik Paško Ivanović-daje primjedbu kako ni u planu razvojnih programa nema stipendiranja učenika,
a što je preduvjet bilo kakvog razvoja. Napominje kako će općina Kistanje ostati bez kadra, i kako će
mnogo poslova štekati pogotovo kad pročelnik ode u mirovinu.Kaže da se kadar za budućnost  ne planira.

Načelnik općine- odgovara da se ne može unaprijed tako razmišljati.

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 11. na glasanje te pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”, glasuje devet (9) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih – glasuje troje (3) vijećnika!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da su većinom glasova
usvojene Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2016.godinu sa
projekcijama 2017. i 2018.godinu.

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 19.sjednici od 23.svibnja 2016.g.,donos

ODLUKU
o donošenju Prvih izmjena Plana razvojnih programa

Općine Kistanje za 2016.godinu  sa projekcijom za 2017. i 2018.godinu

1. Donose Prve izmjene plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2016.godinu sa projekcijama
za 2017. I 2018.godinu, KLASA:400-06/16-01/4, URBROJ: 2182/16-01-16-1 od 23.svibnja 2016.godine,
u tekstu koji prileži ovoj Odluci i čini sastavni dio ovog zapisnika.

2.Prve izmjene Plana razvojnih programa iz točke 1. Ove Odluke objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“ i stupa na snagu prvi dan  od objave.
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Točka 12.
Odluka o načinu privremenog korištenja prostorija u vlasništvu Općine Kistanje

Prelazi se na 12.točku dnevnog reda.Predsjednik vijeća otvara raspravu.

Vijećnik Paško Ivanović- kaže kako on nije imao problema s korištenjem službenih prostorija, pr.Doma
kulture ali da je protiv bilo kakve naplate korištenja prostorija jer da ovdje fali bilo kakvih događanja I da
se ovako tjeraju organizatori.

Zamjenik općinskog načelnika Borislav Šarić- kaže kako je u ovoj odluci bitan čl.7. kojim je propisano
kome se prostor daje bez naknade a kome uz naknadu.

Romana Stanić Jelić,stručni suradnik za računovodstvo, knjigovodstvo I blagajnu-rekla je da je prošle
godine Općina Kistanje imala reviziju korištenja nekretnina u svom vlasništvu I da je preporuka bila da se
svako korištenje prostora mora naplatiti, pa I kad su prostori udruga u pitanju.

Vijećnik Paško Ivanović- rekao je da je to grad Knin rješio na način da je aktivnost udruga proglasio
aktivnostima od posebnog značenja.

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 12. na glasanje te pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”, glasuje devet (9) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih – glasuje troje (3) vijećnika!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova
usvojena Odluka o načinu privremenog korištenja prostorija u vlasništvu Općine. Kistanje.

Temeljem  članka 27.i 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, 144/12,19/13. i 137/15), uz
odgovarajuće tumačenje  odredaba Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,br.9/12) i članka  32.Statuta Općine Kistanje
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 08/09,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje
na 19.sjednici, od 23. svibnja 2016.g.,donosi

ODLUKU
o načinu privremenog korištenja  prostorija u vlasništvu Općine Kistanje

Članak 1.
Ovom Odlukom  regulira se privremeno korištenje prostorija u vlasništvu Općine Kistanje .
Pod prostorijama iz ove Odluke podrazumijeva se jedna ili više prostorija u zgradama u vlasništvu Općine
Kistanje , koje  nisu dane u zakup.

Članak 2.
Prostorije se mogu davati na privremeno korištenje  pravnim i fizičkim osobama ukoliko se time ne ometa
normalna djelatnost Općine Kistanje.

Članak 3.
Prostorije se mogu koristiti:
1.jednokratno ,
2.privremeno korištenje na određeno vrijeme.

Članak 4.
Jednokratno korištenje prostorija je korištenje prostorija  za kojim se pojavljuje potreba ponekad kao što
su održavanje prigodnih kulturnih  manifestacija,sajmova,priredaba,predavanja,
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savjetovanja,skladištenja i čuvanja robe,godišnje skupštine udruga, održavanje koncerata,
prigodne proslave,skupovi političkih stranaka,ili u druge svrhe , a čije korištenje ne traje duže od jednog
dana.

Prostorije se daju na korištenje korisnicima uz plaćanje naknade  od  200,00 kuna po satu
( moguće ukupno maksimalno  korištenje do četiri sata u toku dana).

Članak 5.
Privremeno korištenje na određeno vrijeme  je korištenje prostorija u određene sate u toku određenog dana
u tjednu i/ili mjesecu prema dodijeljenim terminima kroz određeno vremensko razdoblje , uz plaćanje
naknade :
- 15,00 kn po satu
- 50,00 kn po danu

Članak 6.
Naknada za korištenje prostorija uplaćuje se na žiro račun Općine Kistanje IBANB
HR5124020061818400007  ,naknada za korištenje prostora, model HR 68 sa pozivom na broj:5789-OIB
uplatitelja.

Članak 7.
Prostorije se daju na korištenje  bez  naknade :
-korisnicima kada provode programe iz javnih potreba u kulturi Općine Kistanje ,
-korisnicima kada provode kulturne, znanstvene, obrazovne, socijalne, zdravstvene,
humanitarne, izložbene programe te programe od posebnog interesa za Općinu Kistanje , kada
se Općina Kistanje  javlja kao pokrovitelj tih  programa i aktivnosti ili ih sponzorira,

-udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

Članak 8.
Prostorije se daju na korištenje temeljem podnesenog pismenog zahtjeva.
Zahtjev  iz prethodnog stavka sadrži:
-naziv, odnosno ime i prezime podnositelja zahtjeva,
-osnovne podatke o podnositelju(izvadak iz programa rada ,djelatnost za koju su registrirani),
-svrhu za koju traže prostoriju,
-broj sati i termine koje traže za korištenje,
-potpis ovlaštene osobe i kontakt adresu:telefon, e-mail adresu i sl.

Zahtjev se podnosi Općinskom načelniku na adresu:
Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje , a može se podnijeti i putem e-maila na adresu:Opcina-
kistanje@si.t-com.hr

Članak 9.
U slučaju kada se podnositelju zahtjeva  odobri korištenje prostorija bez nakade, podnositelju zahtjeva će
se dostaviti pismeno odobrenje o tome.

U slučaju kada se podnositelju zahtjeva odobri korištenje poslovnog prostora s naknadom, s korisnikom će
se zaključiti ugovor o korištenju prostorija  s naknadom.

Članak 10.
Korisnik prostorija dužan je nadležnim državnim tijelima prijaviti skup odnosno aktivnost za koju je dobio
prostor na korištenje  i odgovoran je za održavanje reda u njemu.
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Članak 11.
U slučaju remećenja javnog reda i mira u prostoriji koja mu je dana na korištenje, korisnik je dužan da na
zahtjev Općine Kistanje  prekine svaku daljnju aktivnost u prostoriji koja mu je dana , iseliti iz iste i
ostaviti je čistu i u urednom stanju .

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a  objavit će se i na internetskoj stranici Općine kistanje www.kistanje.hr .

Članak 13.
Danom  stupanja na snagu ove Odluke prestaje  važiti Pravilnik  o načinu privremenog korištenja
prostorija u vlasništvu Općine Kistanje KLASA:372-01/15-01/4,URBROJ:2182/16-02-15-1 od
14.listopada 2015.godine, objavljen  na  internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

Točka 13.
Razmatranje zahtjeva Općinskog odbora HDZ-a Kistanje za postavljanje spomen ploče s imenom

Gojko Šušak u istoimenoj ulici u novom naselju Kistanje 1 u Kistanjama .

Općinski načelnik- rekao je dam u je zahtjev od strane Općinskog odbora HDZ-a Kistanje za postavljanje
spomenika. Nadalje, kaže da je Općina Kistanje lokalna samouprava koja poštuje zakone i procedure.U
ovom slučaju , govoreći o zahtjevu, to nije ispoštovano jer nije bilo osnovnih elementa: kako, gdje, na
čijoj imovini, dali se na čestici nalazi infrastruktura poput struje, vode, odvodnje itd. Kaže da je zamjenik
načelnika Roko Antić podnio takav zahtjev, te je od njega 02.05.2016.g. zatražio izvod iz zemljišnih
knjiga, kopiju katastarskog plana i posjedovni list za česticu na kojoj je planiralo postavljanje, ali on to
nije dostavio. U međuvremenu je mijenjao i lokaciju  za postavljanje spomenika. U drugim općinama se
za pet dana nemože postaviti ni natpisna ploča za fast food, a kamoli spomenik. Ovdje se izazvao problem
tamo gdje ga nije trebalo biti, i takav šerifovski pristup neće upaliti.Kaže kako OOHDZ-a treba održati
lekciju iz historije jer su netočni podaci na natpisnom dijelu spomenika na kojem piše da je Gojko Šušak
prvi hrvatski ministar obrane. Prvi ministar obrane bio je Petar Kriste, drugi,Martin Špegelj, treći Šime
Odak, četvrti Luka Bebić i peti je bio Gojko Šušak.Kaže kako je od Ministarstva kulture do Općine
Kistanje zenemarena sva administracija koja bi obilježila postavljanje spomenika.Sad će se otvoriti
Pandorina kutija pa će se ilegalno mijenjati i nazivi trgova i ulica u Općini Kitanje. Predlaže da ubuduće
ove odluke prvo idu na Odbor za imenovanje.

Vijećnik Paško Ivanović- odgovara kako je netočno da se radilo o pet dana, jer se u zapisniku od prošle
sjednice općinskog vijeća održane 23. travnja 2016.g.može pročitati da je postavljeno pitanje oko
postavljanja spomenika i gdje je odgovoreno da će se iza Uskrsa formirati posebno tijelo koje će o tome
odlučivati.To tijelo nije formirano. U Odluci o komunalnom redu općina je sebe izvlastila od donošenja
takve odluke, nema stavke po kojoj je općina nadležna za davanje suglasnosti za postavljanje spomenika.
Slična priča se dogodila i kod zahtjeva za postavljanje spomenika u centru Kistanja kad je bilo
odgovoreno da to nije u nadležnosti općine već da su za to nadležne Hrvatske ceste, od kojih je i dobivena
suglasnost za postavljanje spomenika. Na kraju se odustalo od postavljanja ali iz nekih drugih
razloga.Vezano za postavljanje spomenika i natpis, kaže kako su kontaktirani članovi obitelji i ostali
subjekti koji su upoznati s natpisanom i nisu mu se protivili.Kaže kako osobno nije prisustovao otvorenju
postavljenog spomenika ali da će pogledati snimku, koju na CD-u uručuje načelniku općine.Kaže kako je
Odluka o komunalnom redu i odgađanje donošenja odluke o odboru za odlučivanje kumovalo postavljanju
spomenika bez odobrenja.Kaže kako je spomenik reprezentativan.

Općinski načelnik –upozorava zamjenika Roku Antića da načelnik odgovara na njemu postavljena pitanja
a njegovi zamjenici mogu odgovarati samo uz njegovo odobrenje, te kratko napušta sijednicu vijeća.
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Zamjenik načelnika Roko Antić- kaže kako na ovo izlaganje želi dati odgovor kao predsjednik općinskog
odbora HDZ-a, što će biti i u narednom mandatu. Kaže kako je u samom dopisu sve jasno i kako se nije
htio izazvati nikakav konflikt u zajednici.Kaže da je Gojko Šušak trajna vrijednost i idejni začetnik
dolaska Janjevaca u Kistanje, pa mu se tako htjela odati počast.

Zamjenik načelnika Borislav Šarić- rekao je da se to izlaganje ne mora slušati.

Zamjenik načelnika Roko Antić- odgovara Borislavu Šariću da je on ,Borislav Šarić, 2014.g.pokrenuo
postupak  za promjenu odluke o nazivima ulica i trgova pa tako i ove ulice.

Naglas čita vijećnicima dopis upućen načelniku općine o postavljanju spomenika.Kaže kako je u dopisu
naznačeno idejno rješenje i izgled spomenika.Načelnik općine je htio da se njegovo postavljanje odgodi i
prolongira što se nije moglo dopustiti. Aktivnosti oko njegovog postavljanja pokrenule su se povodom 20
godina dolaska Janjevaca u Kistanje.

Predlaže da se  promjeni natpis na ploči spomenika u centru Kistanja na kojoj piše da je bio miniran
1998.g.

Nada se da će od općine dobiti odluku o davanju suglasnosti za postavljanje spomenika Gojku Šušu.

Predsjednik vijeća Marko Sladaković zaključuje raspravu i predlaže  vijeću da donese  odluku o
postavljanju spomenika.

Vijećnik Paško Ivanović- pita o kojoj će se odluci glasati kad Općina Kistanje nije nadležna za donošenje
ovakve odluke.Kaže da ne postoji akt na temelju kojega općina može donijeti ovakvu odluku.

Sandra Ardalić, samostalni upravni referent Općine Kistanje-pojašnjava kako je ova točka usvojena kao
dio dnevnog reda, vijećnici su pročitali predloženi zahtjev, mogu o njemu raspravljati i dati svoj stav na
odluku o postavljanju spomenika. Mogu  se usuglasiti s njegovim postavljanjem ili ne jer se radi se o
spomeniku koji je postavljen na području Općine Kistanje.

Zamjenik načelnika Roko Antić- pita tko se nalazi u Povjerenstvu za postavljanje spomenika?

Zamjenik Borislav Šarić-kaže da postoji samo Odbor za postavljanje naziva ulica i trgova.

Zamjenik načelnika Roko Antić-pita zašto se odustalo od Odluke o promjeni naziva ulica pa tako i ulice
Gojka Šuška.

Zamjenik načelnika Borislav Šarić - odgovara da se nije odustalo i da će se mijenjati nazivi ulica.

Vijećnik Mihale Golome- kaže kako je u samom mjestu Kistanje većinski narod hrvatski, pa stoga moli da
se tu ne diraju nazivi već postojećih ulica, jer ti nazivi sadašnjoj zajednici puno znače, pa tako nije bitno
da li je Gojko Šušak bio prvi hrvatski ministar obrane.

Zamjenik Borislav Šarić-odgovara kako vijeće može izglasati svoj stav o postavljanju spomenika.

Zamjenik načelnika Roko Antić –pita se što načelniku iz poslanog dopisa nije jasno kad je on u njemu sve
detaljno opisao, te pita ukoliko je ovo sat povijesti, njega zanima tko je u SAO Krajini bio prvi ministar
obrane? Smatra da osoba Gojka Šuška u Hrvatskoj državi danas ne može izazivati nikakve prijepore.
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Ponavlja da je prema njemu izraženo nepoštovanje kad mu se nije proslijedio poziv na Susret klapa u
Kistanjama.

Općinski načelnik-predlaže da se odluka o postavljanju spomenika prebaci na Odbor za ulice i trgove.

Između zamjenika načelnika Borislava Šarića i Roka Antića nastao je prijepor, koji je ubrzo riješen.

Općinski načelnik-prekida daljnju raspravu i ukazuje vijeću da se izaziva konfliktna situacija.

Vijećnik Paško Ivanović-još jednom ponavlja da se ovakva odluka ne može razmatrati na vijeću, jer je
dopis upućen osobno načelniku, te da prema Odluci o komunalnom redu općinsko vijeće nema nadležnost
za donošenje odluke o tome. Suglasnost na postavljanje može dati samo Jedinstveni upravni odjel.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda jer se vijeće nije moglo složiti oko donošenja odluke iz točke
14.dnevnog reda. Odlučivanje o 14.točki dnevnog reda prabačeno je za slijedeću sjednicu općinskog
vijeća.

Točka 14.
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za razdoblje

2016.-2020.g.

Prelazi se na točku 14. dnevnog reda. Rasprave nije bilo.

Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 14. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”,  jednoglasno glasuje dvanaest (12) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik vijeća Marko Sladaković konstatira da  je jednoglasno
usvojena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za
razdoblje 2016.-2020.g.

Na temelju članka 4.st.1.t.5. i članka 15.st.1. i st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine»  broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14,36/15) , članka 18., 20., 23. i 32. Odluke o
komunalnim djelatnostima Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» , broj
2/2016.) i članka 32. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj
8/09.,15/10,4/13.), a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu za održavanje javne
rasvjete na cijelom području Općine Kistanje,  Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19.sjednici, održanoj
dana  23.svibnja 2016.g., donosi

ODLUKU
O IZBORU OSOBE  ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA

ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE
ZA RAZDOBLJE  2016.-2020.g.

1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na cijelom  području općine
Kistanje na osnovi  ugovora o povjeravanju navedenih poslova, a nakon provedenog  postupka
prikupljanja ponuda po pozivu , izabire se tvrtka PECTUS d.o.o. ulica Mrdeže br.7, 22205.  Perković.

2. Povjeravanje poslova iz točke 1.ove odluke daje se na vrijeme od četiri godine  računajući od
dana sklapanja ugovora .
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3. Ugovorom iz točke 2.ove odluke , koji će u ime Općinskog vijeća Općine  Kistanje sa
gospodarskim subjektom iz točke 2.ove Odluke sklopiti općinski načelnik Općine Kistanje, detaljnije će se
utvrditi  uvjeti održavanja javne rasvjete na području općine Kistanje u skladu sa pozivom za dostavu
ponuda i Dokumentacijom za nadmetanje .

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

O b r a z l o ž e n j e

Načelnik Općine Kistanje donio je 04.travnja 2016.godine Odluku o prikupljanju ponuda po
pozivu za održavanje javne rasvjete na području općine Kistanje za razdoblje od četiri godine, odnosno
2016.-2020.g., KLASA: KLASA:363-02/16-01/1,URBROJ:2182/16-02-16-1. Točkom VII. navedene
Odluke imenovano je tročlano povjerenstvo za prikupljanje ponuda po pozivu.Točkom VIII. iste Odluke
načelnik Općine Kistanje odredio je da se pozivi za dostavu ponuda pošalju na adrese sljedećih
gospodarskih subjekata:

1.MARZES d.o.o.,Trogirska 3,22203 Rogoznica, OIB:03321518613
2.ELEKTRO-AB, Svilajska 32,22000 Šibenik,OIB:431201081866
3.PECTUS d.o.o.,Mrdeže 7.,22205 Perković,OIB:57765786658
Pozivi za dostavu ponuda sa Dokumentacijom za nadmetanje poslani su navedenim gospodarskim

subjektima 18.travnja 2016.godine preporučenom poštom s dostavnicom .
Pozivom za dostavu ponuda gospodarski subjekti su upozoreni da se ponude dostavljaju u roku 15

dana od dana zaprimanja poziva i Dokumentacije za nadmetanje, odnosno  da je rok za dostavu ponuda
06.svibnja 2016.g.

Po isteku roka za dostavu ponuda, zaključno sa  06.svibnja 2016.g., do 12:00 sati , pisarnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje, putem urudžbenog zapisnika, zaprimila je ukupno tri
ponude i to ponude sljedećih ponuditelja:

1.MARZES d.o.o.,Trogirska 3,22203 Rogoznica, OIB:03321518613
2.ELEKTRO-AB, Svilajska 32,22000 Šibenik,OIB:431201081866
3.PECTUS d.o.o.,Mrdeže 7.,22205 Perković,OIB:57765786658
Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda  dana 06.svibnja 2016.g., točno u  12:00

sati, pristupilo je javnom otvaranju primljenih ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o otvaranju ponuda
KLASA: KLASA:363-02/16-01/10 ,URBROJ:2182/16-02/3-16-1. Iako im je bilo dopušteno, otvaranju
ponuda nisu nazočili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda dana 10.svibnja 2016.g. pristupilo je
pregledu,ocjeni i usporedbi primljenih ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu,ocjeni i
usporedbi ponuda KLASA: 363-02/16-01/12 URBROJ:2182/16-02/3-16-1 kojim je utvrđeno da su
ponuditelji ponudili slijedeće cijene, i to:

1.MARZES d.o.o.,Trogirska 3,22203 Rogoznica
446.360,00 kn bez PDV-a, odnosno 557.950,00 kn sa PDV-om

2.ELEKTRO-AB, Svilajska 32,22000 Šibenik
461.575,80 kn bez PDV-a, odnosno 576.969,75 kn sa PDV-om

3.PECTUS d.o.o.,Mrdeže 7.,22205 Perković
412.123,00 kn bez PDV-a, odnosno 515.153,75 kn sa PDV-om

Zapisnikom o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, nakon sveukupnog pregleda, ocjene i
usporedbi primljenih ponuda, Povjerenstvo  za provedbu postupka prikupljanja  ponuda  predložilo je
načelniku Općine Kistanje da se kao najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom odabere ponuda ponuditelja
PECTUS d.o.o.,Mrdeže 7,22205 Perković čija je cijena ponude je 412.123,00 kuna bez PDV-a , koja je za
34.237,00 kuna niža od  druge najniže ponuđene cijene koju je ponudila tvrtka MARZES d.o.o.,Trogirska
3,22203 Rogoznica, čija cijena ponude je 446.360,00 kuna bez PDV-a ,odnosno 557.950,00 kuna sa PDV-
om.
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Nadalje je u postupku utvrđeno da tvrtka «PECTUS» d.o.o. ul.Mrdeže 7, 22205. Perković ima
sposobnost za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na osnovi dostavljenih podataka o
strukturi djelatnika , opreme, financijskih pokazatelja i drugih referenci.

Načelnik Općine Kistanje prihvatio je prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja
ponuda za javnu rasvjetu Zaključkom od 12.svibnja 2016.g. i uputio prijedlog odluke Općinskom vijeću
Općine Kistanje na donošenje.

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

Slijedom navedenoga,odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike

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

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

Točka 15.
Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za utvrđivanje činjenica o ispunjenju uvjeta za

davanje tabularne izjave kupcu o brisanju uvjetnog upisa prava vlasništva na nekretnini označenoj
kao ex. Osnovna škola Torbice

Prelazi se na 15.točku dnevnog reda.
Predsjednik vijeća Marko Sladaković otvara raspravu.

Vijećnik Paško Ivanović- kaže da je na nekoliko sjednica upozoravao da je ugovor koji je potpisan s
Dušanom Torbicom nevažeći iz razloga jer je imao perod od godinu dana da započne s djelatnošću na
objektu, a što nije učinio. Obrazloženje mu je bilo da nekretnina nije upisana u njegovo vlasništvo,iako je
on odugovlačio s upisom. Prozori na objektu su otvoreni, prostor nije zaštićen od daljnje devastacije.
Predlaže da se ugovor ispoštuje na način da se raskine.

Općinski načelnik- kaže da je u međuvremenu od potpisa ugovora,  više puta razgovarao s njim (kupcem)
.Zakonski je s ugovorom sve u redu. Ovo povjerenstvo formira se  na njegovu incijativu, jer on želi da
dođemo , vidimo šta je napravljeno i zatvorimo ovu priču. U komisiju predlažemo Sandru Ardalić  kao
pravnika iz općine, Vukašina Grčića kao inženjera građevinarstva i Momčila Grčića kao direktora
komunalnog poduzeća. Podsjeća kako je Dušan Torbica platio za nekretninu u Torbicama 100.000,00
kuna, zaposlio  troje ljudi i kako sad ide dalje u realizaciju projekta.

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 15. na glasanje te pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”, glasuje devet (9) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih – glasuje troje (3) vijećnika!
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Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova
usvojena Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za utvrđivanje činjenica o ispunjenju
uvjeta za davanje tabularne izjave kupcu o brisanju uvjetnog upisa prava vlasništva na nekretnini
označenoj kao ex. Osnovna škola Torbice.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće
Općine Kistanje na 19.sjednici, od 23.svibnja  2016.godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju povjerenstva za utvrđivanje činjenica o ispunjenju uvjeta za davanje

tabularne izjave  kupcu o brisanju uvjetnog upisa prava vlasništva na nekretnini  označenoj kao ex
osnovna škola Torbice

I.
Osniva se i imenuje povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o ispunjenu uvjeta za  davanje tabularne izjave
(brisovnice) kupcu Dušanu Torbica ,OIB:7350504657934,Torbice  broj 7, 22305 Kistanje,  o brisanju
uvjetnog  upisa prava vlasništva na nekretninama označenim kao čest.zgr.404., čest.zgr.57.,
čest.zem.1044/2
i čest.zem.1044/24, sve k.o.Kistanje u selu Torbice (poznatih kao ex.osnovna škola Torbice)  u sastavu:

1. Sandra Ardalić, dipl.prav., predsjednica
2. Vukašin Grčić, ing.građ.,član
3. Momčilo Grčić, dipl.oec.

II.
Zadatak povjerenstva je da  do 08.kolovoza 2016.godine podnese  načelniku Općine Kistanje  pisano
izvješće o tome da li su se stekli uvjeti da  načelnik Općine Kistanje može kupcu Dušanu Torbica iz
Kistanja  izdati  posebnu pisanu izjavu  s konstatacijom da je kupac Dušan Torbica   započeo s obnovom
kupljenih nekretnina označenih kao kat.čest.zgr.404, čest.zgr.57, čest.zem.1044/2 i čest.zem.1044/24, sve
k.o.Kistanje u selu Torbice (ex osnovna škola Torbice) navedenih u  Ugovoru o kupoprodaji nekretnina od
22.prosinca 2008.godine, KLASA:406-01/08-03/18,URBROJ:2182/16-03-08-1, koji ugovor je
solemniziran po javnom bilježniku Josip Čujec iz Knina,Posl.broj:OV-13523/2008.g., te da su sukladno
tome ispunjeni  uvjeti  iz navedenog Ugovora da  se kupcu Dušanu Torbici iz Kistanja da brisovnica
odnosno tabularna izjava  kojom se  u  zemljišnoj knjizi briše uvjetni upis prava vlasništva  u korist
Općine Kistanje i daje nalog sudu da se u zemljišnim knjigama za navedene nekretnine upiše pravo
vlasništva na ime kupca i to u cijelosti i bez ikakvog ograničenja vlasništva i raspolaganja.

III.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“,
a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

Sjednica vijeća završena je u 13:10 sati.

Zapisničar: Predsjednik Općinskog vijeća:

Sandra Ardalić Marko Sladaković
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