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Kistanje , 29.rujna 2016.g

ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 29.rujna 2016.g

Dvadeset i prva  sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje  održana je u maloj vijećnici Općine Kistanje u četvrtak
29.rujna 2016.god, s početkom u 12:00 sati.

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

-sjednici nazoči  jedanaest (11) 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 , Nebojša Štrbac i
Paško Ivanović.

Odsutno ukupno troje (3) vijećnika , i to: Božidar Palić, Mihael Golome i Ružica Jelača, svi opravdano.

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

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Sladaković pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da je na sjednici vijeća prisutan
dovoljan broj vijećnika (11) , da postoji kvorum za pravovaljano  odlučivanje te prelazi na vijećnička pitanja.

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Sladaković kaže da ima jedan dopis upućen od strane zamjenika općinskog
načelnika Roka Antića, koji je dobio i načelnik Općine Kistanje i kojemu prepušta riječ.

Općinski načelnik – pozdravlja sve nazočne, te govori kako se ovdje radi o unutarnjoj jedinici odnosa između njegovo
dvoje zamjenika, koji se bave situacijama koje su nebitne, te bi trebali biti puno mudriji i pametniji.Kad se priča o
Preobraženju Gospodnjem kao manifestaciji, glavna proslava je bila na trgu, pod ingerencijom Općine Kistanje, a ono
što je bilo na igralištu (iza zgrade općinske uprave) je bila privatna zabava, jedino što je čovjek od nas zatražio
suglasnost i mi smo mu je dali. Sve ostalo izlazi iz naših ingerencija.Kaže da ga je uvrijedilo  što je njegov zamjenik
pristupio mikrofonu i pozvao se kao njegov zamjenik, a da se s njim prethodno nije čuo , jer bi mu on onda rekao da je
to privatna zabava. U ovom dopisu privatne i osobne odnose ne može komentirati, to mogu činiti njegovi zamjenici, a
postoji i sud. Može samo kao “šef” da ih pozove i da im kaže da međusobno  razriješe svoje razmirice  jer to opterećuje
Općinu Kistanje,  i jer nemaju pravo time opterećivati Općinsko vijeće i sve prisutne s glupostima. To čini razdor u
zajednici koju  on gradi, dok njegova prva dva suradnika rade suprotno -što nije dobro. Obojica njegovih zamjenika za
njega  su isti, njegovi su i s njima mora proći mandat. Poziva vijećnike da prihvate to što je rekao, te govori da će se
dignuti  I napustiti sjednicu ako zamjenik Općinskog načelnika Roko Antić bude čitao svoj dopis vijećnicima.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- kaže da istina ne može biti onako kao to kaže Milorad Pupovac ili načelnik
, već kakva ona jeste i moli da ga se pusti da on kaže svoj dio priče, jer ne dopušta cenzuru.
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Općinski načelnik- govori kako osobne i  privatne razmirice trebaju završiti a da je on kao njihov šef spreman s njima
završiti.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić inzistira na čitanju dopisa vijećnicima te govori kako ga oni moraju vidjeti,
te da je dopis trebao biti u vijećničkim materijalima.

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Sladaković predlaže kopiranje dopisa za sve vijećnike bez njegovog čitanja.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- govori da se ne može tako raditi, da se radi o jako bitnim stvarima, da je
ovdje on uvrijeđen kao osoba i kompletan dio zajednice koji ga je izabrao, te kaže da neće dopustiti da se šutke prelazi
preko takvih stvari. Kaže da je ovdje par bitnih elemenata povrijeđeno, da se čovjek lako laća uvreda znajući da je
dobrano kompromitiran te smatra da je danas mogao ovdje biti te se na traženo referirati ali očito nije imao hrabrosti.
Kaže da neće dopustiti polovično iznošenje istine ni napad na svoje dostojanstvo a ni ničije drugo.

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Sladaković određuje pauzu od deset minuta.

Na inzistiranje predsjednika Općinskog vijeća Marka Sladakovića dopis je kopiran i podijeljen  svim prisutnima na
sjednici vijeća.

Sjednica vijeća nastavljena je nakon pauze.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- govori da nitko nije reagirao  kad je zamjenik općinskog načelnika
gosp.Šarić  njega uvrijedio na zadnjoj sjednici vijeća, niti ga upozorio da je to neprimjereno.

Općinski načelnik- odgovara da ga je on upozorio, te da mu je  zamjenik Šarić  pružio ruku i ispričao mu se.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- govori kako je načelnikova odgovornost za međuljudske odnose u općini
velika.

Općinski vijećnik Želimir Šeša- kaže da ne vidi u čemu je problem, da je on cijelo ljeto, svaki dan bio u Kistanjama,
kaže da je bilo puno auta i ljudi ali da nije čuo za nikakav incident s bilo koje strane. Ne vidi u čemu je ovdje problem.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić-pita se kakve stavove može gajiti čovjek koji ga pita  šta on ima s
Kistanjama u kojima  živi 20 godina.

Vijećnik Vujo Krneta- govori da su to I njemu govorili kad je došao u Beograd, da su ga pitali zašto je dolazio.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- kaže da dok god Jadrino jato  promovira da nastupa u Dalmaciji a ne u
Hrvatskoj da će on tako reagirati. Govori predsjedniku vijeća da  je i njemu upućen ovaj dopis , te ga pita dali bi
reagirao na isti način da je on sasuo salvu uvreda gospodinu Šariću i da je u svojim književnim uracima pisao određene
stavove .

Općinski načelnik- napominje kako ne žali slušati ničije osobne i private stavove.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- ponavlja kako je tu povrijeđena njegova osobnost  te pita zašto gospodin
Šarić nije danas na sjednici vijeća. Moli da mu se dopusti čitanje dopisa kad isti već nije stavljen u sadržaj materijala za
sjednicu vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Sladaković- konstatira da su svi  nazočni vijećnici na sjednici vijeća dobili
fotokopiju dopisa koji je zamjenik općinskog načelnika Roko Antić dostavio općinskom načelniku i njemu, te  moli

vijećnike da pročitaju dopis i da se na slijedećoj sjednici vijeća postave pitanja u vezi toga.Predlaže da se ide na
vijećnička pitanja.
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Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- traži  decidirano da u zapisnik sa ove sjednice Općinskog vijeća uđe
njegovo traženje da  gospodin Borislav Šarić, zamjenik općinskog načelnika, na slijedećoj sjednici općinskog vijeća
donese svoju knjigu “Bukovica i kotari” , a ukoliko je ne bude donio da će on  prekinuti sjednicu vijeća.

Vijećnička pitanja:

Vijećnik Paško Ivanović-Kaže da je se on nalazi u najmu u ulici Franje Tuđmana, gdje je prije bila bivša banka, te da on
i njegov susjed Dalibor Nikolić imaju problem da kad su padaline sva voda odlazi im u dvorište. Isto tako se stvara
problem jer ljudi izbjegavaju lokve I ugrožavaju promet te se ne može  hodati nogostupom.Kaže da mu je načelnik
obećao da će se to rješiti pa je htio provjeriti do kud se došlo stim I da li se to može rješiti.

Načelnik općine Goran Reljić-odgovara da se sjeća kako je vijećnik Paško Ivanović govorio na sjednicama vijeća da
kad se rade državne ceste da Općina Kistanje nema ništa s tim. Kaže da dvije i pol godine molimo Državne ceste da
naprave ul.Hrvatskih branitelja do Lokve Lalića I da s velikim zadovoljstvom može reći da to ide na način da je Općina
Kistanje napravila projektnu dokumentaciju i da je natječaj u tijeku. Ističe I problem nedostatka sondera da se vidi gdje
se to događa ali se nada da će Hrvatske ceste dok budu izvodile radove i taj dio završiti.

Vijećnik Paško Ivanović- slaže se da je to nadležnost Hrvatskih cesta samo moli da se to što prije riješi jer dolazi zima I
ne može se ući u dvorište.

Vijećnik Paško Ivanović- postavlja drugo vijećničko pitanje vezano za jednokratne naknade.Kaže kako je pohvalno
pomaganje ljudima koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji  ali da I dalje nema kriterja za dodjelu tih naknada.Kaže
da je u dva navrata tražio da se dobije izvještaj kome je išla naknada I u kojem iznosu ali ga nije dobio.Moli kao
vijećnik da mu se dostave ti podaci I da se taj izvještaj dobije na slijedećoj sjednici.

Načelnik općine Goran Reljić-kaže da se sve nalazi na web stranici Općine Kistanje.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- pita načelnika kada će početi primate građane, da nađe jedan dan u tjednu
za stranke a ne da se pravi šef. Kaže da je bilo ružno što je jučer  poklopio slušalicu ženi koja ga je tražila pomoć I koja
je operirala karcinom, te joj je rečeno da se nema vremena za nju.

Stručni suradnik za knjigovodstvo, računovodstvo I blagajnu Romana Stanić Jelić- kaže da je toj gospođi jučer
isplaćena pomoć.

Dolazi do međusobnog dobacivanja između općinskog načelnika i zamjenika načelnika Roka Antića.

Vijećnik Vujo Krneta- kaže da mu to sve liči na jednu pijacu i  moli za dostojanstvo u ovoj kući. Kaže da su vijećnici
izabrani od strane naroda da predstavljaju ovu općinu a da ostali ne moraju tu biti I da ih se ne može “maltretirati” s
ličnim privatnim pitanjima.

Načelnik općine Kistanje na stol stavlja Priznanje za transparentnost općinskog proračuna koje je Općini Kistanje
dodijelio Institut za javne financije te napominje da je to zbog toga što se zna gdje trošimo novac. Prvi smo od 429
općina u Hrvatskoj po transparentnosti.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović- kaže da se osobni podaci te vrste ne smiju staviti javno, ali
je objavljen podatak o potrošnji sredstava za namjenu jednokratne pomoći. Napominje kako je i na prošlim sjednicama
rekao da svaki vijećnik pojedinačno može doći pogledati podatke. Za svaku osobu koja je nešto dobila, po menu i
prezimenu postoji zaključak i  kompletan predmet, ali ne smiju se dati nečiji osobni podaci, a pogotovo s naslova
socijalne pomoći. Za sve ostale pravne osobe, poduzeća i udruge  na našim stranicama postoji podatak o isplati kao i  o
svim namjenski potrošenim sredstvima.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- pita predsjednika vijeća da li je normalno da gospođa dva mjeseca traži
prijem kod načelnika I da do njega ne može doći.

Predsjednik Marko Sladaković odgovara da ne vjeruje da je to tako.
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Vijećnik Paško Ivanović- zahvaljuje na odgovoru I kaže kako je svjestan svega, I zaštite osobnih podataka ali  da nije
tražio popise jer ga ne zanima tko je dobio nego da je bitno da se uspostave kriteriji po kojima ljudi dobivaju novac. Za
bolest je toliko bodova, za socijalne slučajeve toliko itd. I onda će se imati pravo stanje I znati kome se može dati a
kome ne.Vjerojatno ima I malverzacija pri dodjeli jer neznamo po kojem kriteriju dajemo.

Načelnik općine Kistanje- odgovara da nema govora o malverzacijama, jer ljudi koji traže pomoć ne znaju  gdje se
nalaze od problema,  osoba poput one koju je spominjao Roko ima jako puno tako da za sve nema novca.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- traži da načelnik nađe jedan dan za ljude neovisno o njihovoj
nacionalnosti,tako da ga mogu nešto I pitati a ne da njega tlače čim izađe iz ureda.

Vijećnica Cicliija Gečević- kaže da je na prijašnjim sjednicama postavljala  pitanje vezano uz ulicu Glama, te da je
Marijan rekao da će uložiti prigovor vezano za to. Isto tako se voda sakuplja, a sada je mogućnost da se to sanira budući
da ista firma radi susjednu ulicu Gospe Letničke pa bi trebalo popraviti ono što je lose napravljeno. Moli I da se odveze
sav  otpad koji se gomila na jednoj livadi  kada se rade ceste u Novom naselju .Preko ljeta je tu bilo leglo zmija I postoji
opasnost da se taj otpad I dalje gomila, kao deponij. To je naselje gdje ljudi žive I nema potrebe da služi kao deponij.
Moli načelnika za odgovor kada će biti sanirana ulica Glama I ta livada.

Načelnik općine Kistanje- kaže da je prije neki dan čitao članak kako su se građevinari iznenadili s udavom .Kaže kako
ni sam ne voli zmije i vodi brigu o Novom naselju I da će maksimalno učiniti ali moli da se pričeka.

Vijećnica Cicliija Gečević- kaže da se radi o deponiranom otpadu koji treba rješiti. Podsjeća da je načelnik rekao da se
nađe mogućnost da se ženska djeca bave nečim. Kaže da su se organizirali I našli djevojku koja bi djevojčice vježbala
za mažoretkinje. Roditelji bi plaćali satove a moli odgovor da li je općina u mogućnosti financirati njihove uniforme I
rekvizite.

Načelnik općine Kistanje- odgovara da ako se organiziraju kroz neko udruženje  da će mu to biti vrlo drago.

Vijećnica Cicliija Gečević- kaže da za Preobraženje, Svetog Nikolu, Dan općine I dr.manifestacije možemo imati
nastupe mažoretkinja.

Predsjednik Marko Sladaković zaključuje raspravu I prelazi na usvajanje zapisnika sa 20. sjednice  Općinskog vijeća
održane 17.kolovoza 2016.g, i pita da li ima primjedbi na njega.

Primjedbi nije bilo te predsjednik općinskog vijeća Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi
zapisnik.

Glasuje se.

Vijećni su jednoglasno usvojili zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje , od 17.kolovoza 2016.g.

Nakon glasanja prelazi se na dnevni red.

Predsjednik Marko Sladaković kaže:
- da  su za ovu sjednicu bile predložene samo dvije točke dnevnog reda, i to.

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa  Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj

2016.g.
-da je u međuvremenu općinski načelnik predložio da se prvobitni dnevni red dopuni sa još četiri nove točke dnevnog
reda, i to:

1.Odluka o dopuni Prostornog plana uređenja općine Kistanje radi usklađenja sa Zakonom o prostornom  uređenju,
2. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvještaja K.P. Kistanje  d.o.o. za 2015.g.,
3. Zaključak o davanju suglasnosti načelniku za pokretanje postupka izrade Drugih izmjena i dopuna  Prostornog

plana uređenja  Općine Kistanje –točkaste izmjene i
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4. Odluka o planiranju i osiguranju financijskih sredstava u proračunu Općine Kistanje za 2016.g. za održavanje,
sanaciju i obnovu vjerskih objekata na području općine Kistanje.

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

DNEVNI RED

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.
3. Odluka o dopuni Prostornog plana uređenja općine Kistanje radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju
4. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvještaja K.P. Kistanje  d.o.o. za 2015.g.
5. Zaključak o davanju suglasnosti načelniku za pokretanje postupka izrade Drugih izmjena i dopuna  Prostornog plana
uređenja Općine Kistanje –točkaste izmjene
6. Odluka o planiranju i osiguranju financijskih sredstava u proračunu Općine Kistanje za 2016.g. za održavanje,
sanaciju i obnovu vjerskih objekata na području općine Kistanje.

Predsjednik Marko Sladaković poziva nazočne da glasaju za predloženi dnevni red, uz četiri dopune, te  pita nazočne;
1. Tko je “ZA” usvajanje predloženog dnevnog reda ,uz četiri dopune, za što glasuje svih jedanaest (11) 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. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.
3. Odluka o dopuni Prostornog plana uređenja općine Kistanje radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju
4. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvještaja K.P. Kistanje  d.o.o. za 2015.g.
5. Zaključak o davanju suglasnosti načelniku za pokretanje postupka izrade Drugih izmjena i dopuna  Prostornog plana
uređenja Općine Kistanje –točkaste izmjene
6. Odluka o planiranju I osiguranju financijskih sredstava u proračunu Općine Kistanje za 2016.g. za održavanje,
sanaciju i obnovu  vjerskih objekata na području općine Kistanje.

Rasprava o dnevnom redu

Točka 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje
siječanj-lipanj 2016.g.

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.

Vijećnik Paško Ivanović- pohvaljuje rast prihoda, ali kaže da će pri glasanju biti suzdržan jer nije zadovoljan da mjesna
samouprava ima nula kuna, da razvoj gospodarstva I turizma ima nula kuna, kao I poticaj razvoja turizma.Ističe da dok
se tu ne počnu djeliti sredstva da se nećemo moći maknuti s mrtve točke, npr.pomoć

privatnicima u otvaranju smještajnih kapaciteta , poticaj  odlaska na sajmove gdje će se općina I naši obrtnici
predstavljati itd.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović- objašnjava da se radi o polugodišnjem izvještaju za 2016.g.,
Kaže kad se pogleda   proračun za cijelu fiskalnu godinu pita kako je moguće išta razviti bez projektne dokumentacije.
Upravo dio projektne dokumentacije u koju se ulaže masa sredstava služi toj svrsi. Ne radi se samo o komunalnoj
infrastrukturi koju smo izgradili, koju održavamo i obnavljamo već se radi o projektima koji služe za razvoj
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gospodarstva i turizma.To je jedna jedinstvena I međusobno kompatibilna cjelina. U prvih pola godine nije bilo moguće
ništa ostvariti ne zbog krivice Općine Kistanje, već iz razloga što nisu bili dobiveni uvjeti za glavne projekte, a sada su
dobiveni kao i potvrde na glavne projekte i s tim se ide. Intencija postoji i cilj jeste razviti gospodarstvo. Odlazak na
sajmove je utopija jer jedinica lokalne samouprave poput Općine Kistanje ne može financirati imaginarne veličine jer
netko mora postojati da bi ga se financiralo. Sve je u funkciji razvoja gospodarstva: i obnova vodovodne mreže,i
obnova cestovne mereže, i obnova javne rasvjete i izrada projektno tehničke  dokumentacije. Cilj je su i poljoprivredna
proizvodnja, i elektrifikacija, povećanje standarda građana i sve drugo. Kako nemamo vlastitih sredstava  ovisimo o
raznim natječajima , o sredstvima iz državnog proračuna, od toga da li je neko ministrastvo planiralo natječaj ili nije I
da li možemo povući sredstva iz njih. Apelira na sve vijećnike da u cjelini promatraju problem.Vijećnici moraju imati
informacije do kud  se  stiglo,  koliki napor je uložen i s kojim sredstvima i snagama je to sve postignuto.Smatra da je
bez veze samo tek tako glasovati protiv ili biti suzdržan .

Vijećnik Paško Ivanović- kaže da se slaže sa svime ali da on govori o manjim davanjima, npr. podržati nekoga tko
otvara smještajne kapacitete, o odlascima na sajmove, da se otvori neki natječaj kao što to radi županija. To su sredstva
koja bi izravno išla građanima i obrtnicima, koja bi im pomogla a općini bi se vratila.

Načelnik općine Kistanje- odgovara da županija ima sredstva i da ih dobije od države za pomoć gospodarstvu. Npr. kod
nas se posadilo 2 milijona sadnica smilja, po jednom hektaru je to 44.000,00 sadnica a puta kunu i pol po jednoj sadnici,
to je već velika cifra.  I kako to nekome isfinancirati. I nečiji smještaj košta minimalno 20.000,00 eura. Ali suština je da
nema tih ljudi i da  mi nemamo taj kapacitet.

Vijećnik Paško Ivanović- kaže da ako ne objavimo natječaj ili poziv ne možemo ni znati tko bi se mogao javiti.

Vijećnik Radovan Gnjidić- kaže da je u Nacionalnom parku Krka održano nekoliko sastanaka s temom OPG-ova i
njihovog dolaska do  sredstava , a na kojima je bilo  dosta ljudi s područja Kistanja.

Zamjenik općinskog načelnika Roko Antić- kaže da je na tim radionicama bio smisao da se proizvođači predstave
unutar Nacionalnog parka Krka.Kaže da je prije nekog vremena načelnik sazvao sastanke po mjesnim odborima, a da su
Kistanje  bile sazvane dva puta, posebno sa Srbima i  posebno s Hrvatima. Pita načelnika kad će na razgovor pozvati
curu  koja je završila Turizam i kulturnu baštinu ili I ona mora biti vijećnica SDSS-a da bi se zaposlila u nekoj ustanovi?
Npr. Mirko Vojnović je zaposlen kao komunalni redar kod nas,iako je fenomenalan čovjek I drago mu je što ga je
upoznao , Radovan Gnjidić je zaposlen,  sada  gospodin Štrbac itd. Koncepcija je da se zapošljavaju samo jedni i da se
općina ne razvija.

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 –dvoje (Paško Ivanović i Cecilija Gečević)!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova usvojen
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.

T.br.1.

Na temelju članka 12.,108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine”,broj 87/08,136/12),članka 15.Pravilnika o
polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine”,broj 24/13) i članka 32.Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na
21.sjednici,od 29.rujna 2016.godine, donosi

ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA RAZDOBLJE

SIJEČANJ-LIPANJ 2016.G.

I.
Donosi se Odluka o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj –lipanj 2016.g. koja se nalazi u
privitku  ovog zapisnika  i čini njegov sastavni dio.
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II.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana po objavi u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” , a objavit će
se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

Točka 2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje

za razdoblje siječanj-lipanj 2016.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”- nitko!
3.Suzdržanih – dvoje (Paško Ivanović i Cecilija Gečević)!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova usvojen
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.

T.br2.

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 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na
21.sjednici,od 29.rujna 2016.godine, donosi

ODLUKU
O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016.G.

I.
Donosi se Odluka o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za razdoblje siječanj –lipanj 2016.g. koja se
nalazi u privitku  ovog zapisnika  i čini njegov sastavni dio.

II.
Ova odluka stupa  na snagu prvog dana po objavi u  “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” , a objavit će se i
na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

.
Točka 3.

Odluka o dopuni Prostornog plana uređenja općine Kistanje radi usklađenja
sa Zakonom o prostornom uređenju

Prelazi se na 3. točku dnevnog reda.

Vijećnik Paško Ivanović- moli obrazloženje predlagatelja o glavnim promjenama, ali ne zakonskim promjenama već
ovim drugim.npr. prvi put čuje za športsko -rekreacijsku zonom Nožice.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović-odgovara da se predloženom odlukom prostorni plan nije
izmjenio samo se njome on usklađuje s postojećim zakonom. Jer su u odnosu na novi Zakon o prostornom uređenju u
našem planu nedostajale  neke riječi, neka rješenja i dr. Parcele koje ranije nisu imale direktni priključak na cestu sada
mogu ostvariti pravo na građevinsku dozvolu ako su u građevinskom području i ako neka druga njima susjedna parcela
ili vise njih imaju taj izlaz i dr.,pa se smatra da i ona, odnosno sve imaju pristup na cestu, pristup za vodu, itd.

Predsjednik Marko Sladaković – daje točku 3. na glasanje  i pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”, glasuje jedanaest (11) vijećnika
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!
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Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je jednoglasno usvojena Odluka o
dopuni Prostornog plana uređenja općine Kistanje radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju.

Tbr3.

Na temelju članka 109., stavka 4., a u vezi sa člankom 201., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“, broj 153/13.) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09,
15/10 i 04/13.) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 21.  sjednici održanoj  29.rujna 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Prostornog plana uređenja općine Kistanje radi usklađenja sa Zakonom

o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.)

Članak 1.
Donosi se Odluka o dopuni Prostornog plana uređenja općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj  3/06. i 12/14.) radi usklađenja sa člankom 201. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.).

Članak 2.
Dopuna Prostornog plana uređenja općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Dopuna), izrađenom od  URBOS  d.o.o. Split,
broj elaborata 681/16,  sadrži:
A  TEKSTUALNI DIO
I. OBRAZLOŽENJE DOPUNE PROSTORNOG PLANA
II. ODLUKA O DOPUNI PROSTORNOG PLANA (ODREDBE ZA PROVOĐENJE)
III. PRILOZI
B  GRAFIČKI DIO
4. Građevinska područja – listovi: 4.2, 4.4, 4.8, 4.11, 4.12, 4.24, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.36,
4.37, 4.43, 4.44, 4.45, 4.49, 4.51, 4.53, 4.54, 4.62, 4.64, 4.66

Članak 3.
Donošenjem ove Dopune grafički prikazi navedeni u članku 2. ove Odluke zamjenjuju iste kartografske prikaze
Prostornog plana uređenja općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj  3/06. i 12/14.).

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.

Donošenjem Dopune dopunjuju se Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja općine Kistanje  („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/6 i 12/14.), u daljnjem tekstu: Odredbe, i to:

U članku 4. stavku 2. riječi: „izgrađenog i neizgrađenog“, zamjenjuje  se riječima: „izgrađenog, neizgrađenog i
neuređenog“.

Članak 5.
U članku 7., točke  stavku 1. iza riječi „izgrađene, dodaje se „zarez“ briše se slovo „i“ , a iza riječi „neizgrađene“ dodaje
se „i neuređene“.
U  stavku 3. iza riječi „Neizgrađeno“, dodaje se: „i neuređeni“.
U stavku 4. u  riječi u zagradama „izgrađeni i neizgrađeni dio“ zamjenjuje se riječima: „izgrađeni, neizgrađen i
neuređeni dio“.

Članak 6.
U članku 10. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Neizgrađene građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a koje na kartografskim
prikazima iz članka 2. ove Odluke u mj. 1:5000 nisu označene kao neuređene, ostvaruju svoje pravo (status uređenog)
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objedinjenjem s jednom ili više susjednih čestica od kojih barem jedna posjeduje pravo neposrednog pristupa na
prometnu površinu ili korištenjem prava služnosti preko susjednih čestica zemljišta.“

Članak 7.
U članku 18. stavku 1. u tablici, prvi red koji glasi: „Neizgrađeni dio naselja“ , mijenja se o glasi: „Neizgrađeni i
neuređeni dio naselja“.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Veličina građevne čestice i intenzitet izgrađenosti građevne čestice iz stavka 1. primjenjuje se kao smjernica kod izrade
Urbanističkih planova uređenja.“

Članak 8.
Članak 87. se mijenja i glasi:

„1). Prostornim planom određena je obveza izrade urbanističkog plana uređenja za izdvojenu športsko rekreacijsku
zonu Plančenik – Nožice (R1-R2), površine 8,5 ha u Đevrskama i proizvodno pretežito zanatsku zonu (I2) u
Varivodama površine 4,3 ha.
2). Sukladno Zakonu odlukom o izradi urbanističkog plana uređenja može se odrediti uži ili širi obuhvat tog dokumenta
od obuhvata određenog dokumentom prostornog uređenja šireg područja te se može odrediti obuhvat provedbenog
dokumenta prostornog uređenja i za područje za koje obuhvat nije određen dokumentom prostornog uređenja.
3). Unutar neuređenog dijela građevinskog područja ishođenje akta za građenje sukladno Zakonu, moguće je samo
posredno na temelju urbanističkog plana uređenja.“

Članak 9.
Elaborat Dopune izrađen je u šest (6) izvornika, koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća i potpisani po predsjedniku
Općinskog vijeća.

Članak 10.
Uvid u Dopune može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje i na mrežnim stranicama Općine
Kistanje www.kistanje.hr.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Grafički dio, Obrazloženje dopune i Prilozi, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Točka 4.
Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvještaja K.P. Kistanje d.o.o. za 2015.g.

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

Vijećnik Vujo Krneta-govori kako se stjecajem okolnosti, njegovim dolaskom aktivira Komunalno poduzeće I kako je
bilo dosta sumnji oko njegovog osnivanja, ali da cifre u ovom izvještaju to sve demantiraju . Dobit poduzeća u 2015.g.
je 54.694,98 kuna.

Vijećnik Paško Ivanović- govori kako je oduvijek bio kritičar, te kako se zalagao za to da Komunalno poduzeće ostane
kako pogon u Općini Kistanje, a ne da se izdvoji, jer sada troši ogromna sredstva koja su uglavnom iz proračuna Općine
Kistanje. Što se tiče i zaposlenika, i održavanja, goriva, loko vožnje, knjigovodstva, i rtv pristojbe, ti su se troškovi
povećali a ništa se nije povećalo na prihodovnoj strani. I rtv pristojba govori o luksuzu jer Komunalno poduzeće ima
televiziju dok je općina nema.

Vijećnik Vujo Krneta- kaže da se vjerojatno radi o televizoru koji koriste I vatrogasci I komunalno poduzeće.
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Općinski načelnik-objašnjava kako ipak imamo poduzeće s kojim možemo obavljati određene aktivnosti, što ovise I o
direktoru I načelniku kao skupštini tog društva. Isto tako poduzeće prihoduje I od obavljanja poslova sa područja
Općine Ervenik, tako da s tim njegovi troškovi nisu veći.

Vijećnica Cicilija Gečević- napominje da je vezano uz naše komunalno poduzeće jednom bila afera vezano uz makarski
komunalni otpad koji je završio na našem deponiju u Macurama. Na upit vijećnika koliko je općina odnosno poduzeće
uprihodilo od makarskog smeća načelnik je obećao pismeni odgovor koji nije dostavio. Pa moli odgovor načelnika na to
pitanje, a pogotovo kad se priča o transparentnosti,o priznanju,  o tome da vijećnici ne prenose glas narodu,  o
paušalnim odgovorima itd. Moli da odgovor bude u ekonomskim kategorijama.

Općinski načelnik- odgovara da se uprihodilo ali da ne barata s iznosom, da postoje stručni ljudi koji se time bave.

Stručni suradnik za knjigovodstvo, računovodstvo I blagajnu Romana Stanić Jelić- odgovara da Općina Kistanje nije
ništa uprihodila a da za Komunalno poduzeće ne zna jer oni imaju svoje knjigovodstvene usluge.

Načelnik Goran Reljić, govoreći o transparentnosti rada općine  stavlja na stol Priznanje koje je Općina dobila od
Instituta za javne financije  za transparentnost proračuna i rada.

Vijećnica Cicilija Gečević pokazuje načelniku na Priznanje za transparentnost općinskog proračuna koje stavlja na
stol,okrenuvši ga prema načelniku.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović- komentira da je  izgleda  najtužniji dan za općinu Kistanje
bio  dan kad je Općina Kistanje  dobila to priznanje, a da je najsretniji  dan  kad  se na području naše općine događaju
nemile stvari koje ne služe na čast. To priznanje nije došlo što zato što nas je netko volio, niti nam je došlo kao poklon,
nego je ono rezultat mukotrpnog rada i upravnog odjela i načelnika koji je podržao naš rad ,kao i vas vijećnika koji ste
sudjelovali u donošenju odluka i akata. Radi se o dokumentaciji , o radu Općine Kistanje, a ne o političkom nastupu .

Vijećnik Paško Ivanović- priznanje smatra pozitivnom stvari i uspjehom prvo pročelnika a onda i svih ostalih ali da ne
može glasati za izvještaj kad nezna da li je komunalno poduzeće nešto uprihodilo od grada Makarske. I nema odgovor
na banalno pitanje o rtv pristojbi.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marijan Poturović-odgovara da  pristojbu plaća i svatko tko ima radio u vozilu
.

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 – dvoje vijećnika (Paško Ivanović i Cecilija Gečević)!

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Marko Sladaković konstatira da je većinom glasova usvojen
Zaključak o usvajanju Financijskog izvještaja K.P. Kistanje  d.o.o. za 2015.g.

T.br.4.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09,15/10 I 4/13),
Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 21.sjednici održanoj dana 21. rujna 2016.g. donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Financijskog izvještaja o poslovanju Komunalnog poduzeća „Kistanje“d.o.o.

iz Kistanja u 2015.g.

1. Usvaja se Financijsko  izvješće o poslovanju Komunalnog poduzeća „Kistanje“d.o.o. iz Kistanja u 2015.g., s
pripadajućim financijskim izvješćima o poslovanju.

2. Utvrđuje se da je Komunalno  poduzeće „Kistanje“d.o.o. iz Kistanja u 2015.g.poslovalo pozitivno, bez gubitaka.
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Točka 5.
Zaključak o davanju suglasnosti načelniku za pokretanje postupka izrade

Drugih izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja  Općine Kistanje –točkaste izmjene

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

Rasprave nije bilo.

Predsjednik Marko Sladaković – zaključuje raspravu I daje točku 5. na glasanje  te pita nazočne vijećnike;
1.Na pitanje tko je “ZA”  pokretanje postupka i davanje ovlaštenja općinskom načelniku za planiranje I osiguranje
sredstava u proračunu Općine Kistanje za izradu Drugih izmjena I dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Kistanje , glasuje jedanaest (11) vijećnika.
2.Tko je “PROTIV”- nema!
3.Suzdržanih –nema!

T.br.5.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09., 15/10. , 4/13.),
a u vezi sa člankom 85.st.2. i 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“,broj 153/13) , na prijedlog načelnika
Općine Kistanje, Općinsko vijeće Općine Kistanje na 21.sjednici održanoj 29.rujna 2016.g., donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti općinskom načelniku za pokretanje postupka za Druge izmjene i dopune Prostornog plana

uređenja Općine Kistanje i osiguranje financijskih sredstava za njegovu izradu

1. Daje se suglasnost načelniku Općine Kistanje za pokretanje postupka Drugih izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Kistanje u svrhu smještaja budućeg reciklažnog dvorišta unutar građevinskog
područja i to na lokaciji kat.čest.3999/1 K.O.Kistanje i na dijelu kat.čest.3999/5  K.O.Kistanje , koje su u vlasništvu
Općine Kistanje za cijelo.

2. Sredstva za financiranje izrade Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Kistanje osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje, a ukoliko je moguće i iz drugih izvora.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku  Šibensko –
kninske županije“.

Točka 6.
Odluka o planiranju i osiguranju financijskih sredstava u proračunu Općine Kistanje za 2016.g. za održavanje,

sanaciju i obnovu vjerskih objekata na području općine Kistanje.

Prelazi se na 6. točku dnevnog reda.

Načelnik općine- kaže da se radi o namjeni sredstava za vjerske objekte koji su i naši i društveni i da je u tom smjeru
ova odluka. Da se radi o objektima na cijelom području općine.

Vijećnica Cecilija Gećčević- kaže da je čula da se uređuje crkva u Ivoševcima pa je zanima da li je općina nešto
pomogla.

Načelnik općine- odgovara da jeste.

Vijećnica Cecilija Gečević- pita o kojem se iznosu radi.

Načelnik općine- kaže da se iznos još nezna jer se još radi na obnovi objekta.

Vijećnica Cecilija Gečević- pita znači li to da obnovu financira općina a ne sami vjernici.
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