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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:021-05/16-01/11
URBROJ:2181/16-01-16-1
Kistanje , 17.kolovoza 2016.g

ZAPISNIK
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 17.kolovoza 2016.g

Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održana je u maloj vijećnici Općine Kistanje u srijedu,
17.kolovoza 2016.god, s početkom u 09:00 sati.

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

-sjednici nazoči ukupno deset (10) od ukupno četrnaest (14) vijećnika, i to:
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje Marko Sladaković i sljedeći vijećnici: Cicilija Gečević,
Nebojša Gladović, Radovan Gnjidić, Vujo Krneta, Branka Bunčić, Želimir Šeša, Vinko Šuša,Sanela Stijelja i
Nebojša Štrbac.

Odsutno ukupno četvero (4) vijećnika: Božidar Palić, Mihael Golome, Paško Ivanović i Ružica Jelača, svi
opravdano.

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

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Sladaković pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da je na sjednici vijeća
prisutan dovoljan broj vijećnika (10),da postoji kvorum za pravovaljano  odlučivanje te prelazi na vijećnička
pitanja.

Vijećnička pitanja:

Vijećnica Cecilija Gečević- kaže kako su odobrena sredstva za nastavak asfaltiranja ulica u Novom naselju ali
da radovi još nisu počeli, pa je zanima kada se očekuje početak radova. Pitanje postavlja načelniku općine ili
pročelniku.

Općinski načelnik – pozdravlja nazočne na sjednici vijeća.Odgovara da radovi počinju od danas,da se očekuje
prvo dolazak inženjera na teren.Dosad se čekalo da se završe radovi u drugim jedinicama lokalne samouprave,
u Kninu, Erveniku, Biskupiji.
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Vijećnica Cecilija Gečević – kaže da uskoro počinje nova školska godina, da imamo  program kojim Općina
Kistanje financira djelatnicu  za rad s djecom predškolski dobi ali da igraonica još uvijek stoji prazna.Zanima
je dali su osigurana sredstva za rad  jedne djelatnice koja bi radila s djecom vrtićke dobi, barem po sat, dva
dnevno. Kaže da je načelnik zadnji put rekao da se radi na tome pa je zanima dali su osigurana sredstva za
plaću djelatnice koja bi radila s tom djecom.  Pitanje postavlja načelniku.

Načelnik općine Goran Reljić-odgovara da je činjenica da se  razmišlja o tome. Nedavno je zaprimljen  dopis
iz ministarstva o programu koji se zove”Za žene”,a što je produžetak javnih radova s jedne strane, pa  misli da
se može I na to aplicirati.

Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu i prelazi na usvajanje zapisnika sa 19. sjednice  Općinskog
vijeća održane 23.svibnja 2016.g, i pita ima li primjedbi na njega.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić –kaže da je prije mjesec dana kad je dobio zapisnik vidio da u
njemu nisu vjerodostojno prenesene njegove riječi.Istina je i da je malo duže govorio. Kaže da su on i Sandra
utanačiti u kojem djelu se nenamjerno potkrala greška, i u kojem djelu su mu poruke nejasno prenešene. Kaže
kako očekuje da će se tu napraviti izmjena do sljedeće sjednice vijeća.

Predsjednik vijeća Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi  zapisnik.

Glasuje se.

Vijećni su jednoglasno usvojili zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje , od 23.svibnja
2016.g., uz  ispravku  toga zapisnik na traženje drugog zamjenika općinskog načelnika Roka Antića, u
dijelu  zapisnika kako slijedi:

-na stranici 21. Zapisnika, u četvrtom pasusu, iza rečenice: “Naglas čita vijećnicima dopis upućen načelniku
općine o postavljanju spomenika” upisuju se slijedeće izgovorene njegove riječi koje  nisu upisane u
zapisniku koji se ispravlja, i to: ”Budući da navedenu spomen ploču planiramo postaviti u novom naselju
Kistanje 1, u ulici koja već nosi ime Gojka Šuška , očekujemo vašu suglasnost i pozivamo vas da nam se
pridružite na svečanom otvorenju spomen ploče u znak zajedništva i pripadnosti svim građanima naše
općine, kao što smo i mi to pokazali sudjelovanjem na dan otkrivanja spomenika nedužno ubijenim
civilima u Varivodama”.

-nadalje u zapisnik se upisuje: “Nakon čitanja teksta, drugi zamjenik općinskog načelnika Roko Antić
govori kako su u Varivodama bili nazočni njegovi vijećnici i župnik don Nikola Dučkić, čime su pokazali
da ih zanima budućnost. Drugi zamjenik načelnika Roko Antić rekao je da je prema njemu izraženo
nepoštovanje jer mu nije proslijeđen poziv za dan Šibensko-kninske županije na kojem je Klapa Zvono,
koju je on predložio dobila godišnju nagradu za kulturu “.

Nakon glasanja i usvajanja konačnog zadržaja zapisnika sa 19.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje ,od
25.03.2016.g.,prelazi se na dnevni red.

Predsjednik Marko Sladaković kaže da ima dvije dopune dnevnog reda.
Kao sedmu točku predlaže: Odluku o osnivanju prava građenja u korist Javne ustanove “Nacionalni park
Krka”Šibenik.
Kao osmu točku predlaže: Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
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Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović predlaže da Izvješće o savjetovanju sa
zainteresiranom javnošću bude prva točka dnevnog reda jer se radi o savjetovanju koje je provedeno, trajalo je
petnaest dana  na našoj web stranici. Članovi Općinskog vijeća trebaju znati da se nitko nije javio
komentarima, niti  zatražio nekakvo dodatno tumačenje materijala koji su javno obznanjeni.

Predsjednik Marko Sladaković predlaže slijedeći dnevni red.

DNEVNI RED

1. Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
2. Druge izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g.
3. Druge izmjene i dopune programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g.
4. Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata  i uređaja komunale infrastructure  i komunalnih

vodnih građevina na području Općine Kistanje u 2016.g.
5. Program gradnje objekata u funkciji razvoja turizma na području Općine Kistanje u 2016.g.
6. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju travanj-prosinac 2016.g.
7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kistanje
8. Odluku o osnivanju prava građenja u korist Javne ustanove “Nacionalni park Krka”Šibenik

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 deset (10)
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. Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
2. Druge izmjene  i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g.
3. Druge izmjene i dopune programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g.
4. Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata I uređaja komunale infrastructure i komunalnih

vodnih građevina na području Općine Kistanje u 2016.g.
5. Program gradnje objekata u funkciji razvoja turizma na području Općine Kistanje u 2016.g.
6. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju travanj-prosinac 2016.g.
7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kistanje
8. Odluku o osnivanju prava građenja u korist Javne ustanove “Nacionalni park Krka”Šibenik

Rasprava o dnevnom redu

Točka 1.

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
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Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović- objašnjava kako predsjednik Općinskog vijeća
nije mogao znati da li će ovo izvješće danas biti na dnevnom redu, jer nismo znali kad će i dali će netko imati
primjedbe na materijale koje smo objavili na našoj web stranici. Tu je Zakon o informiranju, Kodeks
savjetovanja sa javnošću.Savjetovanje je završeno jučer, 16.kolovoza 2016.g. Na našoj web stranici nije stiglo
niti jedno pitanje, komentar, ili primjedba.Svi materijali koje danas imate, nalaze se na našoj internetskoj
stranici, na njih nije bilo primjedbi i samo je pitanje da li se ovo izvješće  prihvaća ili ne prihvaća .

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- pita jeli to pohvalno da ih nema ili zabrinjavajuće?

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović -kaže da je to samo odraz Vašeg rada ili nerada,
zainteresiranosti ili nezaiteresiranosti, koliko ste razumjeli materijale ili niste.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić-kaže da je to pitanje transparentnosti pri objavi ali  da ne čitaju baš
svi web stranicu.

Vijećnica Cicilija Gečević-komentira  da bi pri tome svako malo trebalo otvarati web stranicu Općine Kistanje
I gledati da li na njoj ima koja objava.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović-kaže da postoji Zakon o informiranju i drugi
propisi koji nalažu jedinicama lokalne samouprave savjetovanje sa javnošću, mi smo ga dužni provoditi i mi
ga provodimo. Članovi općinskog vijeća,  načelnik općine , pročelnik  i cijela ekipa upravnog odjela moraju
biti zadovoljni ako to sve funkcionira u skladu sa zakonom. A da li će netko otvoriti stranicu i čitati je, tu naš
utjecaj na stranke ili fizičke osobe ne postoji.

Vijećnica Cicilija Gečević-kaže kako se to odnosi na širu populaciju Općine Kistanje, a ne na vijećnike jer oni
imaju svoje sjednice gdje raspravljaju o takvim stvarima i sastanke pa je ovo vjerojatno namjenjeno široj
populaciji, znači cjlokupnom stavnovništvu ukoliko je ono zainteresirano. Vijećnici o takvim stvarima
raspravljaju a to je bitnije od otvaranja web stranice. To je kaže njeno osobno mišljenje.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović-kaže da web stranica nije otvorena da bi se onda
pitali zašto Općina Kistanje nema web stranicu, zašto transparento ne provodi zakonske odredbe itd.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- poručuje manje korištenja facebooka a vise web stranice Općine
Kistanje.

Vijećnica Cicilija Gečević-pita može li općina otvoriti svoju facebook stranicu, da će je onda svi komentirati,
cjelokupno stanovništvo.

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

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je jednoglasno  usvojeno
Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

T.br.1.
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Na temelju čl.11.stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br.25/13, 85/15) 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 20. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2016.g., donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

1. Usvaja se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za ;
a) Odluku o Drugim izmjenama  I dopunama proračuna Općine Kistanje za 2016.g.

KLASA:400-06/16-01/3, URBROJ:2182/16-01-16-4,
b) Drugim izmjenama I dopunama programa socijalnih I drugih potreba građana na području

Općine Kistanje za 2016.g., KLASA:021-05/16-01/4, URBROJ:2182/16-01-16-4,
c) Druge izmjene I dopune programa gradnje objekata I uređaja komunale infrastructure I

komunalnih vodnih građevina na području Općine Kistanje u 2016.g. KLASA:363-01/16-01/5,
URBROJ:2182/16-01-16-4,

d) Program gradnje objekata u funkciji razvoja turizma na području Općine Kistanje u 2016.g.,
KLASA:334-01/16-01/3, URBROJ:2182/16-01-16-2,

e) Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju travanj-prosinac
2016.g.,  KLASA:402-07/16-01/2, URBROJ:2182/16-01-16-2

f) Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kistanje ,
KLASA:810-01/16-01/10, URBROJ:2182/16-01-16-2

2. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i na internetskoj
stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

Vijećnik Vujo Krneta-kaže da kad smo već kod web stranica da se trebamo i malo pohvaliti, iako možda malo
zakašnjelo. Naš načelnik neće da se ide u prvi plan, neće da se reklamiramo kao komuna na nivou cijele
države, ali  mi smo najtransparentija općina u državi, po fondovima smo drugi u Dalmaciji, tako da nije uvijek
sve negativno.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić -kaže da je mislio da se radi o transparentnosti proračuna Općine
Kistanje o čemu je čuo prije mjesec dana i kaže kako je to vrlo pohvalana stvar.

Vijećnik Radovan Gnjidić- kaže kako je cijeli događaj prenosila N1 televizija, na što je on naletio igrom
slučaja.Tamo su bili ministrica Jurlina,  ministar Marić, župan Ličko-senjske županije, gradonačelnik grada
Ozlja I naš načelnik.

Točka 2.
Druge izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g.

Prelazi se na 2. točku dnevnog reda.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- pita dali je došla struja u selo Parčiće I dali se nešto radi na tome.
Kaže da je jednom svratio tamo kad je išao prema Obrovcu. Mi smo općina u kojoj ljudi nemaju struju.

Vijećnica Cicilija Gečević- pita koliko ljudi živi tamo.

Predsjednik Marko Sladaković –kaže da ih živi petero.



6

Vijećnica Cicilija Gečević- pita da li je općina pomogla tim ljudima sa agregatima, solarnim panelima ili sl.

Vijećnica Sanela Stijelja – kaže da imaju agregat.

Predsjednik Marko Sladaković –kaže da jedna familija ima agregat.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović- moli da se u proračunu, na poziciji gdje
piše”Poticanje i razvoj turizma, doda”crtica” i onda tekst”Gospodarskog rasta i održivog razvoja”.

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”- jedan! (Cicilija Gečević)
3.Suzdržanih – nema.

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

T.br2.
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 20. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2016.g., donosi

ODLUKA
O drugim  izmjenama  i dopunama proračuna Općine Kistanje za 2016.g.

1.Donose se Druge izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g. KLASA:400- 06/16-
01/3,URBROJ:2182/16-01-16-3, od 17.kolovoza 2016.g.,koje se prilažu ovoj odluci i čine sastavni dio ovog
zapisnika.

2. Druge izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g. stupaju na snagu prvi dan od dana objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Točka 3.

Druge izmjene i dopune programa socijalnih potreba građana na području Općine
Kistanje za 2016.g.

Prelazi se na 3. točku dnevnog reda.

Predsjednik vijeća Marko Sladaković otvara raspravu.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- pohvaljuje što  su se povećala sredstva za jednokratnu novčanu
pomoć.Kaže da smo svjedoci da ljudi često dolaze i traže pomoć,  te da se ljudima jako puno izlazi u susret.
Ističe i da bi bilo dobro da se naknada za novorođenu djecu malo podigne  a da se sredstva za tu namjenu
skinu s nekih drugih stavki.

Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 3. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;
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1.Na pitanje tko je “ZA” Druge izmjene i dopune programa socijalnih potreba građana na području Općine
Kistanje za 2016.g.,  glasuje deset (10) vijećnika

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

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

Tbr3.

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 20.sjednici, od
17.kolovoza 2016.g., donosi

DRUGE 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. i  8/16.),

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: I. IZMJENE II.IZMJENE
874.000,00 kn 944.780,00 kn 985.780,00 kn

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

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

NAZIV PLAN        I.IZMJENE    II.IZMJENE
1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna
pomoć

20.000 50.000 50.000

2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 20.000 20.000 20.000
3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program 30.000 30.000 30.000
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demografske obnove
4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev 540.000 500.000 500.000
5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin 5.000 5.000 5.000
6. Pomoć starim i nemoćnim 50.000 92.880 92.880
7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi 5.000 5.000 5.000
10.Sufinanciranje programa javnih radova 144.000 165.900 165.900
11.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji
nisu  obuhvaćeni  programom   socijalne pomoći

45.000 76.000 117.000

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

15.000 0 0

SVEUKUPNO: 874.000 944.780 985.780

Izvori financiranja Plan I.Izmjene II.Izmjene
Općina Kistanje 196.000 220.000 261.000
Šibensko-kninska županija 500.000 500.000 500.000
Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa 8.000 8.000 8.000
Hrvatski zavod za zapošljavanje 120.000 216.780 216.780
UKUPNO 874.000 944.780 985.780

Članak 4.

Druge 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.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- pita da li općina ima kriterije prilikom odobravanja pomoći za
podmirenje pogrebnih troškova. Kad se dogodi smrtni slučaj ljudima koje poznajem, oni dolaze i pitaju da li
imaju pravo na takvu pomoć. Pita jesu li jasno propisani kriteriji tko može dobiti takvu pomoć.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović- kaže da sei kod toga isplaćuje jednokratna
novačana pomoć.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić – pita da li ona ide svima?

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović- kaže da u tom  slučaju stranka mora dostaviti
odgovarajuću dokumentaciju.

Stručni suradnik za knjigovodstvo, računovodstvo I blagajnu Romana Stanić Jelić- kaže da dosad baš i nismo
imali pogrebnih troškova, to je bilo samo  za one koji su samci, koji nemaju nikoga.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- kaže da koliko je njemu poznato, odobravao se iznos od 1.000,00
kuna jednokratne potpore i ako  ljudi na to imaju pravo, to im se trenba jasno reći.  U Kistanjama ima oko šest
do sedam sprovoda godišnje, u selima I vise.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović- kaže da ljudi isto ostvaruju pomoć od Centra za
socijalnu skrb I da se pomoći ne mogu duplirati. Mi pomažemo kroz jednokratnu novčanu pomoć uz
odgovarajuću dokumentaciju koja nam se mora dostaviti.

Vijećnik Želimir Šeša- kaže da treba pomoći samo onome tko za to ima potrebu, a ne I ako je netko situiran.
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Vijećnica Cicilija Gečević- kaže da je teško donijeti neki zaključak o tome, ali moraju se utvrditi neki kriteriji,
npr.samcima, socijalno ugroženima. Tu je na snazi diskreciono pravo načelnika.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- kaže da je najbolje da se ljudi dođu informirati u općinu da li na to
imaju pravo ili ne.

Točka 4.

Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunale infrastrukture i
komunalnih vodnih građevina na području Općine Kistanje u 2016.g.

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

Vijećnica Cicilija Gečević- pod točkom 3. Odluke, gdje piše”Modernizacija nerazvrstanih cesta na širem
području Općine Kistanje”- pita jesu li već odobrena sredstva I da li se kreće u realizaciju.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović- odgovara kako je to već završeno , da su sredstva
dobivena od Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje , ali da je to tako jer su radovi započeti
krajem prošle a završili su početkom ove godine.

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu i daje točku 4. na glasanje te pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA” Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunale

infrastrukture i  komunalnih vodnih građevina na području Općine Kistanje u 2016.g., glasuje deset (10)
vijećnika

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

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da su jednoglasno usvojene
Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunale infrastructure i   komunalnih
vodnih građevina na području Općine Kistanje u 2016.g

T.br.4.

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 20.sjednici od 17.kolovoza 2016.g.,
donijelo je

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

u 2016.godini
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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. i 8/16),

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 II.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:
-194m dijela ulice
Gospe  Letničke  sa
nogostupima i
nogostupa .

NB.Sufinanciranje.

600.000,00 707.787,50 450.000,00

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 20.000,00

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:

276.000,00 515.000,00 515.000,00
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-1.248m u naselju
Ivoševci (Rudele),
-345m u naselju
Kistanje ( Macure) i
-268 u  zaseoku
Traživuci-Jekići.
NB.Sufinanciranje.

4. Izgradnja
vodovoda  za
manastir “Krka”
Kistanje.

Glavni project
izgradnje vodovoda
Kistanje-Manastir
“Krka”.

50.000,00 50.000,00 50.000,00

5. Sanacija i izgradnja
vodovodne mreže -
Reljići

Izvođenje radova
,nabava opreme i
materijala i montaža.
NB.Sufinanciranje.

250.000,00 250.000,00 100.000,00

Ukupno: 1.676.000,00 1.622.787,50 1.135.000,00

Izvori financiranja: PLANIRANO         I.IZMJENE          II.IZMJENE
1.Proračun Općine Kistanje…………………….100.000,00 kn        172.787,50kn          735.000,00 kn
2.Ministarstvo regionalnog razvoja
i fondova EU…… …………………………....1.200.000,00 kn        900.000,00kn         300.000,00 kn

3.Državni ured za obnovu i
stambeno zbrinjavanje…....................................276.000,00 kn                   0,00 kn                     0,00 kn

4.Vodovod i odvodnja
d.o.o.Šibenik…………………..........................100.000,00 kn        200.000,00kn           100.000,00 kn

5.Nacionalni park „Krka“ ……………….......................0,00 kn         200.000,00kn 0,00 kn
6.Šibensko-kninska županija……… ………………....0,00 kn          150.000,00kn__ ____       0,00 kn

Ukupno:……......................1.676.000,00 kn        1.622.787,50kn       1.135.000,00 kn

B.3.Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje
fekalne kanalizacije
R.br. Naziv investicije Opis Planirano I.Izmjene II.Izmjene
1. Reciklažno dvorište I.faza -čišćenje terena i

drugo
400.000,00 200.000,00 0,00

2. Reciklažno dvorište Projektna
dokumentacija

150.000,00 50.000,00 50.000,00

3. Projektna dokumentacija
za autokamp odmorište
KRKA,Kistanje

Izrada idejnog projekta
i glavnog projekta

50.000,00 0 0

4. Nabava mobilnog
reciklažnog dvorišta-
kontejnera

Kontejner 0 0 140.000,00

Ukupno: 600.000,00 250.000,00 190.000,00

Izvori financiranja: PLANIRANO I.IZMJENE        II. IZMJENE

1.Općina Kistanje…………….180.000,00kn                  50.000,00kn            90.000,00
2.Fond za zaštitu okoliša i
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energetsku učinkovitost………420.000,00kn                 200.000,00kn                0,00
3.Ministarstvo gospodarstva………………………………………………..100.000,00 kn

Ukupno:         600.000,00 kn                250.000,00kn        190.000,00 kn

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 5.

Program gradnje i uređenje objekata u funkciji poticanja razvoja turizma,gospodarskog rasta i
održivog razvoja područja Općine Kistanje u 2016.g.

Prelazi se na 5.točku dnevnog reda. Predsjednik vijeća otvara raspravu.

Vijećnica Cicilija Gečević- pita kada je u planu kompletna realizacija projekta uređenja trga ispred crkve
Sv.Ćirila i Metoda, dali je to krajem 2017.g,. ili još kasnije. Pita što je s projektom uređenja pijace. Podsjeća
da smo gledali prekrasne projekte o uređenju pijace i svega ostalog. Pitanje postavlja načelniku.

Načelnik općine-odgovara vijećnici da je dobila odluku, Nacionalni park je preuzeo svoje aktivnosti,
kompletna dokumentacija je sređena,  I još je dodana jedinica”Krka vrelo života” koja će biti postavljena u tri
zgrade. Prvi devetog oni pradaju dokumentaciju Europskom fondu I to je samo I isključivo natječaj za
nacionalne parkove. S ministrom regionalnog  razvoja je dogovoreno da park aplicira. Nacionalni park Krka
aplicirat će “Puljane” I našu ispostavu zajedno s muzejom “Krka-vrelo života”. Trgovi se sada neće raditi, taj
dio ćemo mi redovno aplicirati. Bitno da smo posložili ovu dokumentaciju, da park može svoje aplicirati.

Na zahvalu Općine Kistanje i na zahvalu potpisivanja sporazuma  tematskog puta “Krka-rijeka za pamćenje” a
kasnije “Kamenim putevima uz rijeku Krku” itd.uspjeli smo izvući da prvi put od osnivanja parka 1985.g. se
desi da dobijemo ispostavu I da  nas park počne sufinancirati ozbiljno. To je bilo isključivo na zahvalu Općine
Kistanje jer je ona to tražila.Ako ne možemo pilati drva, ako ne možemo saditi pomidore, ako ne možemo
hodati po nacionalnom parku, onda se neka sredstva mogu dati lokalnoj samoupravi. Oni su našli neku
definiciju, pa je Promina dobila najviše sredstva, a Drniš I Kistanje manje . Oni imaju formulu za izračun,
teritorij pa koliko smo u parku itd.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić – kaže kako je ove godine prvi put bio na Burnumskim idama, gdje
dođe tri I pol, do četiri tisuće posjetitelja, a da na području naše općine nije bilo niti traga o tome događaju.
Medijima je općina vrlo plodno tlo za ekscese a kad treba popratiti nešto pozitivno iz Kistanja  to kao da je
zabranjeno. Volio bi  da se općina malo vise uključi  u zapošljavanje lokalnog stanovništva u Nacionalni park
Krka, jer osim  našeg vijećnika Radovana Gnjidića, većinom su tu zaposleni ljudi iz ostatka županije. Npr. ima
jedna studentica iz Kistanja koja na Sveučilištu u Zadru završava Turizam  I kulturnu baštinu, I bilo bi dobro
da je načelnik primi I porazgovara s njom. Kad se u Kistanjama napravi arheološki park onda će se o
Kistanjama malo drugačije pričati a ne kao o općini slučaju. Žao mu je da se općina nije  malo vise uključilia u
tu priču jer bi sigurnobilo vise posjetitelja.

Vijećnik Radovan Gnjidić- kaže da bi trebalo malo vise ići prema glasnogovornici Nacionalnog
parka,gosp.Katji Župan kad su u pitanju događanja na području općine Kistanje.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- kaže da je kad grupa Colonia nastupa na Zrću to piše na svim
portalima a kad nastupa na području Općine Kistanje, to  prenesu samo neki portal,npr. Večernji list.



13

Vijećnica Cecilija Gećčević-kaže kako Nacionalni park reklamira sebe a ne općine na čijem teritoriju ima
svoje ispostave.

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu I daje točku 5. na glasanje  te pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”, Program gradnje  i uređenje objekata u funkciji poticanja razvoja

turizma,gospodarskog rasta i održivog razvoja područja Općine Kistanje u 2016.g.glasuje deset (10) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je jednoglasno usvojen
Program gradnje objekata u funkciji razvoja turizma na području Općine Kistanje u 2016.g.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,
15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 20.sjednici od  17.kolovoza 2016.g., donijelo je

T.br.5.

PROGRAM
gradnje  objekata  u funkciji poticanja razvoja turizma,gospodarskog rasta i održivog razvoja na

području općine Kistanje u 2016.g.

Članak 1.

U Proračunu Općine Kistanje za 2016.g. planirana su i osigurana sredstva za gradnju objekata na području
općine Kistanje u funkciji poticanja razvoja turizma i gospodarskog rasta i održivog razvoja, kako slijedi:

Red.br. NAZIV PLANIRANO
1. Izgradnja objekta Eko centra-pijace/seljačke pijace na

kat.čest.zem.3999/2 k.o.Kistanje, u Kistanjama.
500.000,00 kuna

2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Eko centra-
pijace/seljačke pijace

100.000,00 kuna

3. Izgradnja biciklističke staze na području općine Kistanje 16.960,00 kuna
Ukupno: 616.960,00 kuna

Izvori financiranja:

Javna ustanova Nacionalni park «Krka»,Šibenik temeljem
Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade, načinu
Isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade
Zbog zaštićenih prirodnih područja („NN“ br.1)...........…………………………..616.960,00 kuna

Članak 2.

Program gradnje i uređenja objekata u funkciji poticanja razvoja  turizma, gospodarskog rasta i održivog
razvoja  područja općine Kistanje za 2016.godini stupa na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».

Točka 6.
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju travanj-prosinac 2016.g.
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Prelazi se na 6. točku dnevnog reda.

Vijećnica Cicilija Gečević-kaže kako su u proračunu povećana sredstva za prijevoz učenika pa pita da li je to
zato što imamo vise učenika ili je općina smatrala da to trebamo malo vise sufinancirati.

Općinski načelnik- odgovara da se za tu stavku da se plaća redovno kako dolaze računi.

Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 6. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”, Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u

razdoblju travanj-prosinac 2016.g.jednoglasno glasuje deset (10) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je jednoglasno usvojena
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju travanj-prosinac 2016.g.

T.br.6.

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  20.sjednici, od 17.kolovoza 2016.g., donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju  travanj- prosinac 2016.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  u razdoblju travanj-prosinac
2016.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 (drugom polugodištu) u školskoj
godini 2015/2016. i učenika upisanih  u prvo polugodište školske 2016/2017.g.

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

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

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ ,
a objavit će se i na oglasnoj ploči Općine Kistanje  i  na internetskoj stranici www.kistanje.hr Općine
Kistanje.

Točka 7.
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kistanje

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

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu idaje točku 7. na glasanje te pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”, Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Općine Kistanje jednoglasno glasuje deset (10) vijećnika .
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je jednoglasno usvojena
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kistanje .

Na temelju  članka 17. Stavka 1. Podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15) i
članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13)
Općinsko vijeće Općine Kistanje na prijedlog načelnika Općine Kistanje i suglasnosti DUZS-a Područni ured
Šibenik, KLASA: 810-03/16-03/04 , na svojoj 20. sjednici održanoj dana 17.kolovoza 2016.g.,  donosi,

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Općine Kistanje

Članak 1.
Ovom odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kistanje, a u
skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša na području Općine
Kistanje, s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.
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Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su:

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo "Sveti Juraj" Kistanje
2. Komunalnog poduzeća "Kistanje" d.o.o.

Članak 3.

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito pravne osobe u
većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne
uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne
osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od
interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja
provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i
njihovih općih akata.

Članak 4.

Pravna osoba dužna je Državnoj upravi i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave bez naknade
dostavljati podatke potrebne za izradu procjene rizika, plana djelovanja civilne zaštite i vanjskog plana zaštite i
spašavanja u slučaju nesreće koja uključuje opasne tvari.

Članak 5.

Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim
snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 6.

Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama iz predhodnog članka podmiruju se iz
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 7.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće na području Općine Kistanje, pored
pravnih osoba iz ove odluke, načelnik ima pravo i obvezu mobilizirati i druge ljudske i materijalno-tehničke
potencijale s područja općine sukladno Zakonu i Planu zaštite i spašavanja.

Članak 8.

Pravnim osobama  od interesa za sustav civilne zaštite  sukladno Zakonu, rukovodi i koordinira načelnik  uz
stručnu potporu Stožera civilne zaštite za područje Općine Kistanje.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.

Točka 8.



17

Odluku o osnivanju prava građenja u korist Javne ustanove “Nacionalni park Krka”Šibenik

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”, Odluku o osnivanju prava građenja u korist Javne ustanove “Nacionalni

park Krka”Šibenik jednoglasno glasuje deset (10) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da su jednoglasno usvojena
Odluka o osnivanju prava građenja u korist Javne ustanove “Nacionalni park Krka”Šibenik.

T.br.8.

Na temelju članka  391.stavak 2.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj
91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,143/12. i 152/14),
članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09., 15/10. , 4/13.), a
povodom zahtjeva Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, KLASA:361-02/16-02/1, URBROJ:2182/1-15-4-
02/1-16-1 od 08.kolovoza 2016.g., Općinsko vijeće Općine Kistanje na 20.sjednici održanoj 17.kolovoza
2016.godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju prava građenja

u korist Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Šibenik

Članak 1.

Općina Kistanje osniva pravo građenja na trima zgradama položenim na kat.čest.broj 239/1  (novo formirana
kat.čest.239/3) upisana u  Kartonu zemljišta Općinskog suda u Kninu  u korist Javne ustanove „Nacionalni
park Krka“ Šibenik u svrhu građenja-rekonstrukcije,dogradnje , prenamjene  i uređenja postojećih objekata
proizvodne namjene u prihvatni Centar za posjetitelje „Nacionalnog parka Krka“ u Kistanjama i centar za
interpretaciju prirode „Krka-vrelo života“ , za koje je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-
kninske županije,Ispostava Knin, izdao Građevinsku dozvolu KLASA:UP/I-




	20_sjednica.pdf
	Zapisnik zadnja stranica.pdf

