
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA CISTA PROVO 

Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-01/18-01/01 
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Cista Provo, 29.studenoga, 2018. g. 

 

 

 

ZAPISNIK 

Sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Cista Provo, održane 29.studenoga , 2018. g. 
 

 

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

Zorislav Lončar , Ivica Šitum, Elvis Zelić   

 

ODSUTNI:  Romana Ćoso, 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 19.00 sati. 

Predsjednik  Općinskog vijeća predlaže slijedeći: 

 

 

D N E V N I   R E D  

 

 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 7.sjednice Općinskog vijeća Cista Provo, 

2. Prijedlog Proračuna Općine Cista Provo za 2019.g., sa projekcijama za 2020. i 

2021.g. I Planom razvojnih programa, 

3. Prjedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Cista Provo, 

4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, 

5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g., 

6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g., 

7. Prijedlog Plana upravljanja imovinom Općine Cista Provo za 2019.g., 

8. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Cista Provo, 

9. Tekuća problematika, ... 

 



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

 

 

AD.1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ODRŽANE         

7.RUJNA , 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 

07.09.2018.g. o istom se glasovalo i predmetni Zapisnik je jednoglasno verificiran. 

 

AD.2. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE CISTA PROVO ZA 2019.G., SA 

PROJEKCIJAMA ZA 2010. I 2021. I PLANOM RAZVOJNIH PROGRAMA 

 

Predsjednik Općinskog vijeća moli Općinskog načelnika da obrazloži prijedlog Proračuna Općine 

za 2019.g. 

Općinski načelnik, Božo Ćubić, u svojoj diskusiji obrazlaže plan pojedinih prihoda i rashoda  

Proračuna za 2019.g.Ističe da su sveukupni prihodi, koji obuhvaćaju Prihode poslovanja i prihode 

od prodaje nefinancijske imovine, planirani u iznosu 14.569.000,00 kn. Prihodi od poreza 

planirani su za 1.000.000,00 kn više nego prethodne godine, jer su oni, zbog fiskalnog izravnanja 

, stvarno toliko i porasli.U daljnjem izlaganju obrazložio je pojedine stavke planiranih prihoda i 

rashoda.Predlaže da se rashodi povećaju za 270.000,00 kn, jer je u međuvremenu saznao za ne ke 

rashode koji nisu bili planirani. Na kraju godine će ostati neka sredtva na računu , taj novac će 

trebati za uređenje Doma kulture u Cisti Velikoj. 

Ivica Šitum predlaže da se poveća iznos za studentske stipendije na 5.000,00 kn godišnje, 

prijedlog je jednoglasno podržan. 

Marijan Abramović pita što je sa industrijskim zonama. 

Božo Čubič odgovara da će nastojati u novom prostornom planu planirati u svakom mjestu zonu 

za stambeno zbrinjavanje  i zatražit će od Ministarstva državne imovine ustupanje zemljišta u tu 

svrhu. 

Također smatra da bi Općina mogla u suradnji sa županijom izdvojiti sredstva za stambeno 

zbrinjavanje mladih obitelji. 

Ivan Kegalj smatra da treba povećati rashode za sportske udruge i sufinancirati roditelje djece 

koji se bave sportskim aktivnostima. 

Nakon kraće diskusije usvojen je Proračuin za 2019. godinu sa projekcijama za 2010. i 2021.g. 

Sa svim amndmanima. 

 

AD.3.PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CISTA PROVO 
 Nakon izlaganja Općinskog načelnika nitko se nije javio za diskusiju i jednoglasno je usvojena 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Cista Provo za 2019.g. 

  

AD.4.PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Općinski načelnik u svome izlaganju objašnjava da je trebalo uskladiti Odluku o vrijednosti boda 

za izračun komunalne naknade, ona je sada izražena u godišnjem iznosu, njena vrijednost u 

mjesečnom iznosu ostala je ista. 

Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne 



naknade. 

 

AD.5.PRIJEDLOG PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

Program građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Cista Provo u 2019.g. Jednoglasno 

je usvojen. 

 

AD.6.PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 

2019.G. 

 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Cista Provo u 2019.g. 

jednoglasno je usvojen. 

 

AD.7.PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE CISTA PROVO U 

2019.G. 

 

Prijedlog Plana upravljanja imovinom Općine Cista Provo u 2019.g. jednoglasno je usvojen. 

 

AD.8.PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG 

ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA 

PODRUČJU OPĆŽINE CISTA PROVO 
 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području Općine Cista Provo jednoglasno je usvojena. 

 

AD.9.TEKUĆA PROBLEMATIKA 
općinski načelnik Božo Ćubić izvješćuje nazočne da je u tijeku priprema baze podataka 

nerazvrstanih cesta na području općine Cista Provo, kako bi se uređenje cesta moglo aplicirati u 

mjeru 7.2.. 

Također ističe nužnost angažiranja komunalnog redara za pojedine probleme iz komunalnog 

gospodarstva.Predlaže da se ustroji komunalno redarstvo u suradnji sa nekom susjednom 

Općinom za sada privremeno. 

Vijećnici su podržali ovaj prijedlog . 

Elvis Zelić napominje da što žurnije treba sanirati put za Donje Karadže koji je oštećen kad su se 

izvodili radovi na vodospremi. 

Općinski načelnik odgovara da će se isti uskoro sanirati 

 

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

Općinskog vijeća je u 20.30 sati  zaključio sjednicu . 

 

ZAPISNIČAR 

Marija Bilić 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mate Budić 



 


