REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/18-01/01
URBROJ:2129/02-01-18-05
Cista Provo, 7. rujna, 2018. g.

ZAPISNIK
Sa 7. sjednice Općinskog vijeća
Općine Cista Provo, održane 7. rujna , 2018. g.
NAZOČNI: Mate Budić, Ivan Kegalj, Tomislav Šitum, Pero Bodrožić, Marijan Abramović ,
Zorislav Lončar , Ivica Šitum, Romana Ćoso , Elvis zelić
ODSUTNI: Elizabeta Knezović, Nikola Bodrožić-Brnić
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:

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 6.sjednice Općinskog vijeća Cista Provo,
2. Financijsko izviješće o izvršenju Proračuna općine Cista Provo za razdoblje od
01.siječnja, 2018. do 30.lipnja, 2018.g.
3. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom općine Cista Provo za razdoblje 20172022.g.( objavljen Prijedlog na web stranici Općine),
4. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata sa područja Općine Cista
Provo,
5. Sufinanciranje kupovine školskog pribora, (radnih bilježnica isl.) za učenike koji
pohađaju osnovne škole na području Općine Cista Provo,
6. Tekuća problematika, ...
Dnevni red je jednoglasno usvojen pa se prešlo na rad po pojedinim točkama istoga.

AD.1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ODRŽANE
7.LIPNJA , 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
7.06.2018.g. o istom se glasovalo i rečeni Zapisnik je jednoglasno verificiran.
AD.2. FINANCIJSKO IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CISTA
PROVO ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA 2018. G. DO 30.LIPNJA 2018.G.
Predsjednik Općinskog vijeća moli Općinskog načelnika da obrazloži predmetno Financijsko
izviješće.
Općinski načelnik, Božo Ćubić, u svojoj diskusiji ističe da ukupni prihodi u proteklih 6 mjeseci
iznose 4.250.000,00 kn.Prihodi su se povećali u odnosu na prethodnu godinu zbog toga što je
izmijenjen način financiranja općina.Svaki mjesec se dobije više oko 130.000,00 kn.
Rashodi su također veći u odnosu na prethodnu godinu zbog plaća za javne radove.Izgleda da
postoji višak prihoda, ali to je stoga što jedan dio javnih radova još nije bio plaćen , to su
namjenska sredstva i u međuvremenu su utrošena na plaće zaposlenih na javnim
radovima.Napominje da su završeni radovi na groblju u Dobranjama, još je ostalo nekoliko
neprodanih grobnica. Općina je financijski pomogla gradnju krovišta na Župnoj crkvi u Svibu,
gradit će se i zid oko groblja u Aržanu.
Marijan Abramović pita da li su počeli dolaziti prihodi od vjetroelektrana?
Božo Ćubić odgovara da je do sada Općina uprihodila cca 90.000,00 kn mjesečno, za 6., 7. i 8.
mjesec.
Budući da više nije bilo pitanja o Financijskom poslovanju Općine u prvih 6 mjeseci 2018.g., po
Izvješću se glasovalo i isto je jednoglasno usvojeno.
AD. 3. PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CISTA PROVO
ZA RAZDOBLJE OD 2017-2022.G.
Predsjednik Općinskog vijeća, Mate Budić moli Općinskog načelnika da obrazloži nazočnima
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Cista Provo.
Općinski načelnik obrazlaže da je Plan gospodarenja otpadom Općine Cista Provo izrađen u
skladu da novi Zakonom o otpadu. Krajnji cilj je smanjenje količine komunalnog otpada i
povećanje otpada za reciklažu.Po pravilima i naredbama EU pitanje gospodarenja otpadom mora
se urediti do kraja 2022.g. Planiraju se dva reciklažna dvorišta na području Imotske krajine i to u
Podbablju i na Jezercu.Imat ćemo i mobilno reciklažno dvorište koje će odvoziti otpad na
reciklažno dvorište.
Zorisla Lončar pita da li će u Lećevici biti Županijsko odlagalište.
Božo Ćubič odgovara da je na području Zagvozda planirana pretovarna stanica odakle će se
otpad odvoziti u Lećevicu.
Nakon kraće diskusije o problematici gospodarenja otpadom, predmetni Plan gospodarenja
otpadom Općine Cista Provo za razdoblje 2017-2022 jednoglasno je usvojen.

AD.4. SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA SA
PODRUČJA OPĆINE CISTA PROVO
Općinski načelnik napominje da Općina Cista Provo svake godine sufinancira prijevoz učenika
srednjih škola sa svoga područja u iznosu od 25% od cijene koju odredi Ministarstvo i prijevoz
studenata i to 20 povratnih karata do Splita , pet povratnih karata do Zagreba, deset povratnih
karata do Zadra i slićno do drugih studentskih centara.Predlaže članovima Općinskog vijeća da
se takav način sufinanciranja usvoji i za ovu školsku i akademsku godinu.
Romana Ćoso pita do kada to vrijedi?
Božo Ćubić odgovara da bi to trebalo vrijediti do početka nove akademske godine.
Nakon kraće diskusije donijeta je Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i
studenata po istom modelu kao i prethodnih godina i dana je ovlast Općinskom načelniku da sa
izabranim prijevoznicima zaključi Ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata.
AD.5. SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG PRIBORA (radnih bilježnica i sl.) ZA UČENIKE
KOJI POHAĐAJU OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU OPĆINE CISTA PROVO
Općinski načelnik izvješćuje nazočne da je već počela nova školska godina i predlaže da Općina
financijski pomogne roditeljima kupovinu školskog pribora za djecu koja pohađaju osnovne škole
na području općine Cista Provo, i to po 300, 00 kn za učenike od 1.-4. razreda i po 500,00 kn za
čenike od 5.-8. razreda.
Svi nazočni su podržali ovaj prijedlog i isti je jednoglasno usvojen.
AD.6.TEKUĆA PROBLEMATIKA
Općinski načelnik izvješćuje nazočne da je Općina Cista Provo sa HZZZ potpisala Ugovor za
provođenje Programa "ZAŽELI" koji se financira sredstvima EU.
Trebalo bi prikupiti podatke o korisnicima sa imenima, prezimenima, OIB-om i adresom
prebivališta.
Zorislav Lončar pita koliko će se osoba zaposliti za provođenje ovog programa.
Božo Ćubić odgovara da je planirano zaposliti 14 žena, a po propisanim uputama prednost pri
zapošljavanju imaju žene sa navršenih 50 godina života, dakle skupina koja teže pronalazi posao.
Božo Ćubić također predlaže nazočnima da se roditeljima financijski olakša smještaj djece u
vrtiću Za sada je u dječji vrtić upisano 39 djece, od toga ih je 28 sa područja Općine Cista Provo.
Predlaže da općina sufinancira smještaj djece u vrtiću i to da roditelj za jedno djete plaća trošak
smještaja 200,00 kn, za drugo dijete 100,00 kn, a za treće i svako daljnje dijete da ne plaća trošak
smještaja djeteta u vrtiću.Do sada su roditelji za svako dijete plaćali po 400,00 kn mjesečno.
U diskusiji je istaknuto i predloženo da roditelj plaća po 300,00 kn za prvo dijete, odnosno
150,00 kn za drugodijete.
Nakon glasovanja sa 8 glasova "ZA" usvojen je prijedlog Općinskog načelnika, a to je da roditelj
za smještaj jednog djeteta u vrtiću plaća 200,00 kn , za smještaj drugog djeteta 100,00 , a za treće
i ostalu djecu da ne plaća smještaj, već će trošak smještaja snositi općžina Cista Provo.
Pero Bodrožić izvješćuje nazočne da je u ponedjeljak, u 10.00 sati otvorenje Područne škole u

Svibu ujedno poziva sve nazočne da prisustvujun tome događaju.Napominje da je obnovljena
zgrada stare škole i da je investicija stajala cca 3.000.000,00 kn.
Ivan Kegalj ističe da je to pohvalno, međutim smatra da treba stvoriti i ostale uvjete da mlade
obitelji imaju interesa ostati živjeti na području ove Općine.Omogućiti im zaposlenja, otvarati
radna mjesta i sl.
Pero Bodrožić nosvrćući se na ovu diskusiju napominje da je to problem globalne državne
politike, drži da treba porezno rasteretiti građane, jer su porezna davanja prevelika.
Božo Ćubić kaže da se bez diferencirane porezne stope za ovakva područja, bez statusa majke
odgojiteljice i bez intervencije Države u ruralnim područjima neće ništa učiniti u svrhu njihova
opstanka.
Naša Županija planira uvesti mjeru za stambenu izgradnju za mlade obitelji iznosom do
100.000,00 kn. Smatra da bi se i Općina trebala vezati uz Županijsko rješenje.
Mate Budić pita Načelnika da li je moguće sufinanciranje prijevoza djece u sportske klubove koje
pohađaju u drugim mjestima.
Božo Ćubić odgovara da Općina može roditeljima financijski pomoći platiti prijevoz djeteta ,
trebao bi dokaz da dijete redovito pohađa klub.
Marijan Abramović napominje da se moraju sanirati dva deponija u Biorinama.
Zorislav Lončar također napominje da u Aržanu treba sanirati dva deponija.
Općinski načelnik odgovara da će se sanirati svi deponiji po dostavljenim situacijama.
Budući da se više nitko nije javio za diskusiji, Predsjednik Općinskog vijeća je zaključio sjednicu
u 21.00 sati
ZAPISNIČAR
Marija Bilić

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mate Budić

