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ZAPISNIK 

Sa 6. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Cista Provo, održane 7.lipnja , 2018. g. 
 

 

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

Zorislav Lončar , Ivica Šitum, Nikola Bodrožić-Brnić,   

 

ODSUTNI:  Romana Ćoso, Elizabeta Knezović, Elvis Zelić 

 

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 20.00 sati. 

Predsjednik  Općinskog vijeća predlaže slijedeći: 

 

 

D N E V N I   R E D  

 

 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća Cista Provo, 

2. Prijedlog Odluke o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 

otpada , 

3. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 

području Općine Cista Provo (Nacrt Programa objavljen je na web stranici 

Općine), 

4. Obilježavanje Dana Općine Cista Provo, 

5. Tekuća problematika, ... 

 

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

 

 



 

 

 

AD.1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ODRŽANE         

21. OŽUJKA , 2018.G. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća , gosp. Mate Budić pita nazočne imaju li primjedbe na Zapisnik sa 

prethodne sjednice Općinskog vijeća, 

Budući da nije bilo dopuna niti izmjena Zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća održane 

21.03.2018.g. o istom se glasovalo i rečeni Zapisnik je jednoglasno verificiran. 

 

AD.2. PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA 

 

Predsjednik Općinskog vijeća moli Općinskog načelnika da obrazloži predmetnu Odluku. 

 

Općinski načelnik, Božo Ćubić, u svojoj diskusiji ističe da je ova Odluka već usvojena na 

prethodnoj sjednici Općinskog vijeća , ali zbog složenosti i važnosti problematike i  smatrao je da 

potrebnim opet vijećnike upoznati sa istom. Naime, u drugim jedinicama lokalne samouprave ova  

Odluka se već primjenjuje , odnosno otpad se razvrstava. Odluke su usuglašene  između 

pružatelja usluge i korisnika. Cilj je smanjiti količinu komunalnog otpada. Za naše područje bit 

će 2 reciklažna dvorišta, jedno u Podbablju i jedno na Kozjačiću. Bit će i mobilna jedinica za više 

općina i mobilno reciklažno dvorište za druge kategorije otpada. Kontejneri će biti izmješteni, 

koristit će se vreće za otpad sa logom tvrtke koja pruža uslugu sakupljanja. Napominje da kod nas 

tržište za otpad još ne funkcionira, plastika i staklo su sirovine. 

 

Pero Bodrožić pita da li Čistoća Imotske krajine vrši pražnjenje septičkih jama.Napominje da je 

kontaktirao Vodovod Imotske krajine za istu uslugu, ali oni su odbili to napraviti. 

 

Ivan Kegalj u svojoj diskusiji ističe da samo javna poduzeća daju koncesije , a fizička osoba 

može zvati koga hoće da izvrši uslugu. 

 

Marijan Kurtović smatra da će problem biti vreće za otpad ostavljene na ulici. 

 

Pero Bodrožić nadalje ističe da je cijena usluge prikupljanja otpada previsoka. 

 

Božo Ćubić izvješćuje nazočne da komunalno poduzeće Čistoća Imotske krajine na kraju 2017.g. 

po financijskom izvješću ima dobiti u iznosu 254.000,00 kn. Sada će  nabavljati novo vozilo za 

otpad. Mi možemo donijeti Odluku da se odvozi otpad dva puta tjedno ,ali Općina bi onda morala 

to sufinancirati ili bi našim  mještanima porasla cijena sakupljanja otpada. Naša Općina se 

prostire na velikoj površini i velik je trošak sakupljanja ,ali sa drugim općinama funkcioniramo 

na bazi solidarnosti, ista je cijena za sve bez obzira na udaljenost. 

 

Pero Bodrožić pita može li Ministarstvo pomoći  budući da je naša Općina područje od posebne 

državne skrbi. 

 

Ivan Kegalj napominje da drugačije ne može, jedino se može okrupnjavati, ali to se rješava na 



razini Države. 

 

Budući da se više nitko nije javio za diskusiju, po ovoj Odluci se glasovalo i ista je jednoglasno 

usvojena. 

 

AD.  3. PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE CISTA PROVO 

 

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

Prijedlog ove Odluke. 

 

Općinski načelnik, Božo Ćubić u svojoj diskusiji ističe da je Sabor RH donio odluku o 

prepuštanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na raspolaganje jedinicama lokalne 

samouprave na čijem području se nalaze. Ako jedinice lokalne samouprave ne donesu Program 

raspolaganja istim, to poljoprivredno zemljište prelazi na raspolaganje županijama. Mi smo 

izradili Program u kojem smo predvidjeli davanje poljoprivrednog zemljišta u zakup 

zainteresiranim osobama. Prijedlog Programa objavljen je na web stranici Općine. 

Nakon kraće diskusije u kojoj nije bilo bilo prijedloga za izmjene ili dopune Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Cista Provo o 

istom se glasovalo i predmetni Program je jednoglasno  usvojen. 

 

AD.4. OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE CISTA PROVO 

 

Općinski načelnik, Božo Ćubić izvješćuje nazočne da je prigodom obilježavanja Dana Općine 

planirao da se održi svečana sjednica Općinskog vijeća dana 28.06.2018.g. ( četvrtak ) s 

početkom u 19.30 sati . Na istoj bi se uručila Nagrada Općine Cista Provo Don Srećku Franiću, 

župniku u Cist Provo, za obilježavanje 50 godina Misništva. Iza sjednice bi bio prigodni 

domjenak za goste i uzvanike. 

Marijan Abramović napominje da bi tom prigodom trebalo zahvaliti i zaslužnim građanima 

Općine. 

 

 

AD.5. TEKUĆA PROBLEMATIKA 
 

Pero Bodrožić ističe da "ležeči policajci" koji su postavljeni na cesti u Svibu još nisu uklonjeni, a 

zbog njih je jedna kuća poplavila 

 

Božo Ćubić napominje da su radovi za uklanjanje tih "ležećih policajaca" naručeni kod 

Županijskih cesta i već su trebali biti uklonjeni. 

 

Marijan Abramović u svojoj diskusiji ističe da je u zaseoku Zelići , kod kuće Marijana Zelića 

došlo do začepljenja odvodne cijevi koja se nalazi na privatnom posjedu i pita tko je dužan to 

održavati. 

 

Božo Ćubić odgovara da Županijske ceste održavaju ceste, ali ne mogu izvoditi radove koji im  

nisu odobreni. 

 



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

Općinskog vijeća je u 21.00 sati  zaključio sjednicu . 

 

 

 

ZAPISNIČAR 

Marija Bilić 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mate Budić 

 


