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ZAPISNIK 

Sa 5. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Cista Provo, održane 21.ožujka , 2018. g. 
 

 

NAZOČNI: Mate Budić,  Ivan Kegalj, Tomislav Šitum, Pero Bodrožić, Marijan Abramović, 

Romana Ćoso, Zorislav Lončar , Ivica Šitum, Nikola Bodrožić-Brnić, Elvis Zelić  

 

ODSUTNI:   Elizabeta Knezović 

 

OSTALI NAZOČNI: Božo Ćubić – Općinski načelnik, Marijan Kurtović – Zamjenik općinskog 

načelnika,  Marija Bilić - zapisničar 

                                    

 

            Predsjednik Općinskog vijeća Cista Provo,gosp. Mate Budić, pozdravlja sve nazočne 

utvrđuje da je na sjednici nazočna potrebna većina vijećnika i da se ista može održati. Sjednica 

započinje u 19.00 sati. 

Predsjednik  Općinskog vijeća predlaže slijedeći: 

 

 

D N E V N I   R E D  

 

 
 

1. Financijsko izvješće o prihodima i rashodima Općine Cista Provo za razdoblje od 

01.01.2017.g. do 31.12.2017.g. sa pripadajućim programima, 

2. Odluka o načinu prikupljanja komunalnog otpada, 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnoj nabavi, 

4. Tekuća problematika, . . .  

 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen pa se prešlo na rad po pojedinim točkama istoga. 

 

 

 

 

 



AD:1.FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA OPĆINE CISTA 

PROVO ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. SA PRIPADAJUĆIM 

PROGRAMIMA 
 Predsjednik Općinskog vijeća, Mate Budić, daje riječ Načelniku općine kao odgovornoj osobi da 

nazočnim vijećnicima obrazloži Financijsko izviješće o poslovanju Općine u 2017.g. koje je 

ujedno i godišnji obračun Proračuna Općine za 2017.g., sa pripadajućim Odlukama o izvršenju 

Programa  te dlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Cista Provo iz 2017.g. 

 

Općinski načelnik, Božo Ćubić, u svom izlaganju obrazlaže pojedine skupine prihoda i rashoda 

Općinskog proračuna za 2017.g., naglašavajući da se o istom raspravljalo prilikom donošenja 

Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 2017.g. 

Planirani su prihodi poslovanja u iznosu od 5.400.230,00 kn, a ostvareni su 6.351.046,00 

kn.Objašnjava da se pojavila ovako velika razlika zbog sredstava za plaće zaposlenih na javnim 

radovima, a koja je HZZ isplatio na samom kraju godine.Rashodi poslovanja planirani su u 

iznosu od 2.882.455,00 kn, a izvršeni su 2.863.125,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 

izvršeni su u iznosu od 2.790.960,00 kn. 

Općinski načelnik , podnoseći izviješće o svom radu u prethodnoj godini, u svojoj diskusiji 

upoznaje nazočne vijećnike o svim aktivnostima i investicijama koje je Općina Cista Provo 

poduzela u 2017.g. 

Između ostalog naglašava da se izvode radovi na groblju u Dobranjama, a  radit će se i jedan dio 

groblja u mjestu Svib , projektna dokumentacija je izrađena. Izvode se radovi na školi u Svibu, 

proveli smo  natječaj i uredili plato- Trg ispred zgrade Općine,  kandidirali smo projekt Doma 

kulture u mjestu Cista Velika za mjeru 7.4., počeli su se izvoditi radovi na nagostupu prema mjest 

Cista Velika, oko 2,5 km nogostupa će biti izgrađeno, radi se projektna dokumentacija za 

UNESC-ov lokalitet Crljivica u Cisti Velikoj, sanirali smo Vuletića sklop u Dobranjama, 

napominje da su ta sredstva zatražena iz Ministarstva kulture, Izveli su se radovi na mrtvačnici u 

Aržanu, usvojen je Strateški razvojni plan Općine za razdoblje 2017-2021.g.Aplicirali smo 

projekt izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Cista Provo, također i t.zv.Prijekt"ZAŽELI" za 

zapošljavanje 14 žena, pomagali smo župne urede na našem području i osnovne škole. 

Nakon kraće diskusije pristupilo se glasovanju te su jednoglasno usvojeni financijski dokumenti 

o poslovanju Općine Cista Provo u 2017., Godišnji obračun Proračuna, Odluka o raspodjeli 

rezultata poslovanja za 2017.g., Odluke o izvršenju Programa održavanja i Programa gradnje 

komunalne infrastrukture, Odluke o izvršenju Programa u kulturi i sportu, predškolskom odgoju i 

socijalnoj skrbi općine Cista Provo. 

 

AD.2. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIKUPLJANJU KOMUNALNOG OTPADA 

 

Mate Budić, prdsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku da obrazloži predmetnu Odluku. 

Općinski načelnik ističe potrebu donošenja nove Odluke o prikupljanju miješanog i 

biorazgradivog otpada, ista mora biti usklađena sa novim Zakonom o održivom gospodarenju 

otpadom.Nadalje ističe da će se morati povući kontejneri,a svaki korisnik će dobiti vreću za 

otpad, vreće će imati logotip poduzeća koje prikuplja otpad to je "Čistoća imotske krajine". 

Na području Imotske krajine će biti jedno recuklažno dvorište. 

Mate Budić napominje da su neki mještani već razvrstavali otpad po kontejnerima. 

Pere bodrožić pita za što se mora otpad stavljati u vreće kad smo već nabavili kontejnere za 

razvrstavanje otpada, kao će ugostitelji odlagati otpad u vreće? 

Božo Ćubić odgovara da će za posebne kategorije korisnika biti velike kante za otpad, a ne vreće. 



Pere Bodrožić naglašava da ugostitelj dnevno ima manje od 80 l otpada. 

Nakon kraće diskusije pristupilo se glasovanju i zaključeno je da je Odluka o prikupljanju 

miješanog i biorazgradivod otpada jednoglasno usvojena. 

 

   

 

 

AD.  3. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 

 
Predsjednik Općinskog vijeća, Mate Budić moli Općinskog načelnika da obrazloži nazočnima  

Prijedlog ove Odluke. 

Općinski načelnik obrazlaže da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o jednostavnoj nabavi koju 

inače donosi Općinski načelnik.Izrađen je novi prijedlog predmetne Odluke prvenstveno stoga da 

se pojednostavi postupak jednostavne nabave , a to je nabava radova do 500.000,00 kn i roba i 

usluga do 200.000,00 kn.Predlaže da se poveća prag te da se nabava roba, radova i usluga 

vrijednosti do 100.000,00 kn ne oglašava na internetu već da se obavlja pismenim putem  

pozivom za dostavu ponude . 

Marijan Kurtović naglašava da je problem što je najpovoljnija ponuda ponuda sa najnižom 

cijenom, a bez obzira na druge kriterije n.pr. kvaliteta i sl. 

Nakon kraće diskusije jednoglasno su usvojene izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj 

nabavi. 

 

AD.4. TEKUĆA  PROBLEMATIKA 

 

Pere Bodrožić pita kada će se skinuti ležeći policajci u mjestu Svib, nadalje pita gdje se 

nabavljaju žarulje za javnu rasvjetu, smatra da su nekvalitetne. 

Božo Ćubić odgovara da je dogovorio sa Županijskim cestama da se u što skorijem roku uklone 

t.zv.ležeći policajci u mjestu Svib, a glede žarulja odgovara da je nabavio 50 komada probnih 

žarulja da im provjeri kvalitetu. 

Pere Bodrožić naglašava da je odavno obećano da će biti postavljene table za zaseoke, a to još 

nije izvršeno. 

Marijan Abramović u svojoj diskusiji ističe da da su kod nas potrebne 3 autobusne stanice pita što 

je učinjeno u vezi toga. 

Načelnik odgovara da je Općina uputila dopis sa traženjem istoga za mjesto Biorine i Cistu 

Veliku. 

Romana Ćoso pita da li je moguće da Općina organizira prijevoz za sezonske radnike. 

Božo Ćubić odgovara da ne isključuje mogućnost sufinanciranja prijevoza sezonskih radnika 

n.pr. do Šestanovca , ali Općina ne može na sebe preuzeti odgovornost organiziranja prijevoza i 

odabira prijevoznika jer u tom slučaju preuzima na sebe i odgovornost za svu štetu ili prometnu 

nesreću ako se ista dogodi. 

Marija Kurtović napominje da su iz katastra obavijestili da se naziv za ulicu Stara cesta produži i 

na Tomišinu ulicu, jer ista ne postoji.Donijeta je odluka da se ukida naziv Tomišina ulica,a ulica 

Stara cesta se produžava. 

Elvis Zelić pita kada će se riješiti ulica u Dominovićima. 

Božo Ćubić odgovara da će isto biti uskoro. 

Ivan Kegalj u svojoj diskusiji napominje da je primjetio da se priča samo o starijim ljudima, a ne 

spominje se potrebe mlađih naraštaja, osobito dječjeg uzrasta. Da li je moguće da se organiziraju 



sportski sadržaji za djecu. 

Božo Ćubić odgovara da je trenutno nemoguće organizirati neki sport za djecu kroz sportski klub, 

možemo sufinancirati prijevoz djece za sportske aktivnosti. 

Tomislav Šitum napominje da bi trebalo i za druge izvanškolske aktivnosti, a ne samo za 

sportske. 

Ivan Kegalj ističe da ima zainteresiranih trenera koji su voljni organizirati sportske treninge za 

djecu . 

Božo Ćubić napominje da je već bilo pokušaja za isto u Cisti, ali brzo je opao broj djece i to 

trenerima nije isplativo. 

  

 

 

Budući da je ovim  iscrpljen Dnevni red i više se nitko nije javio za diskusiju ,Predsjednik 

Općinskog vijeća je u 20.15 sati  zaključio sjednicu . 

 

ZAPISNIČAR 

Marija Bilić 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mate Budić 

 


