REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/18-01/01
URBROJ:2129/02-01-18-10
Cista Provo, 20.prosinca, 2018. g.

ZAPISNIK
Sa 9. sjednice Općinskog vijeća
Općine Cista Provo, održane 20.prosinca , 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:

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 8.sjednice Općinskog vijeća Cista Provo,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cista Provo za 2018.g.
3. Prjedlog Odluke o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika zaposlenih u
Općini Cista Provo,
4. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Cista Provo,
5. Prjedlog Odluke o grobljima,
6. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj
jedinici u kampu,
7. Tekuća problematika, ...
Dnevni red je jednoglasno usvojen pa se prešlo na rad po pojedinim točkama istoga.

AD.1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ODRŽANE
29.STUDENOGA , 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
29.11.2018.g. o istom se glasovalo i predmetni Zapisnik je jednoglasno verificiran.
AD.2. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE CISTA PROVO ZA
2018.G.,
Predsjednik Općinskog vijeća moli Općinskog načelnika da obrazloži prijedlog Izmjena i dopuna
Proračuna Općine za 2018.g.
Općinski načelnik, Božo Ćubić, u svojoj diskusiji obrazlaže plan izmjene i dopune pojedinih
prihoda i rashoda Proračuna za 2018.g.Ističe da se javila razlika u planiranim prihodima jer nisu
prodane sve grobnice u novom groblju u Dobranjama , a također nismo započeli sa radovima na
proširenju novog groblja u mjestu Svib.Tu investiciju prenosimo u 2019.g.Tu je još jedan prihod
od 1.200.000,00 kn , ta sredstva su uplaćena na kraju 2017.g., a utrošena su u 2018.g..Na
Proračunu Općine će na kraju godine preostati oko 1.600.000,00 kn, ta sredstva će se utrošiti u
2019.g. za nabavu nefinancijske imovine.
Nakon kraće diskusije u kojoj nisu istaknuti amandmani na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Cista Provo , po istom se glasovalo. Jednoglasno je donijeta Odluka o izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Cista Provo za 2018.g.
AD.3.PRIJEDLOG ODLUKE O PLAĆAMA DUŽNOSNIKA, SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA ZAPOSLENIH U TIJELIMA OPĆINE CISTA PROVO
Predsjednik Općinskog vijeća Mate Budić daje riječ Općinskom načelniku da obrazloži prijedlog
ove Odluke o plaćama zaposlenika u tijelima Općine Cista Provo.
Općinski načelnik, Božo Ćubić napominje nazočnima da je Općinsko vijeće Cista Provo, svojom
Odlukom od početka 2015.g. Umanjilo koeficijente složenosti poslova zaposlenicima Općine
Cista Provo, što se odrazilo na smanjenje plaća zaposlenicima za cca 15%.To je učinjeno stoga
što su se smanjili izvorni prihodi Proračuna Općine iz kojih sredstava se isplaćuju plaće
zaposlenicima, također primjećuje da niti jedna susjedna nam Općina nije smanjila plaće svojim
zaposlenicima bez obzira na visinu izvornih prihoda proračuna. Ovom Odlukom o plaćama
predviđa se jedna ista osnovica za službenike i dužnosnike naše Općine, a to je osnovica za
državne službenike koju utvrđuje Vlada svojom Odlukom. Osim toga povećana je i vrijednost
koeficijenta složenosti poslova što se vidi iz priloženog prijedloga .
Nakon kraće diskusije pristupilo se glasovanju po ovom Prijedlogu i isti je jednoglasno usvojen.
AD.4.PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Predsjednik Općinskog vijeća, Mate Budić, otvara diskusiju po prijedlogu da se poveća naknada
članovima Općinskog vijeća za sudjelovanje u radu Općine i Općinskog vijeća Cista Provo.
Općinski načelnik napominje da su se izvorni prihodi Općine povećali i da ima dovoljno

sredstava iz kojih bi se mogla isplaćivati nagrada članovima Općinskog vijeća za njihov rad i
pomoć u radu Općine te za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća .Predlaže da mjesečna
naknada članovima Općinskog vijeća bude 300,00 kn, a dolazak na sjednicu i sudjelovanje u radu
sjednice da bude 150,00 kn po svakoj pojedinoj sjednici.Predsjedniku Općinskog vijeća , za
pripremu sjednice još 150,00 kn.
Tomislav Šitum predlaže da se i Pročelnici isplaćuje naknada za sudjelovanje u radu sjednice jer
se sjednice održavaju uvijek izvan njezina radnog vremena u večernjim satima. Nazoćni vijećnici
su podržali ovaj prijedlog i zaključeno je da će se Pročelnici isplaćivati naknada od 150,00 kn po
sjednici kada se ona održava izvan njenog uobičajenog radnog vremena.
Svi nazočni vijećnici su jednoglasno podržali ovaj prijedlog i donijeta je Odluka o visini naknade
članovima Općinskog vijeća Cista Provo.
AD.5.PRIJEDLOG ODLUKE O GROBLJIMA
Predsjednik Općinskog vijeća, Mate Budić, poziva općinskog načelnika da obrazloži Prijedlog
odluke o grobljima.
Općinski načelnik u svojoj diskusiji ističe da je po Zakonu o grobljima Općina vlasnik svih
grobalja, dakle upravlja grobljima , a mještani su korisnici grobnih mjesta koji imaju određena
prava i obaveze.Općina Cista Provo po istom Zakonu mora imati bazu podataka o korisnicima
grobnih mjesta i ukopanim osobama.Općina za sada ima takvu bazu za nova groblja koja smo mi
radili, ali problem su stara groblja kojih na području naše Općine ima šest.U pripremi smo
postupka za izradu baze podataka za sva naša groblja. Općina bi morala uvesti i naplaćivati
grobljansku naknadu što za sada ne možemo dok ne budemo imali sve podatke za sva groblja na
području naše Općine.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara diskusiju po ovom prijedlogu.
Nakon kraće diskusije zaključeno da se za sada odgađa naplata grobljanske naknade, a ista će se
naplaćivati u godišnjem iznosu od 100,00 kuna kada se stvore uvjeti za primjenu, odnosno kada
se izradi potpuna baza podataka za sva groblja na području Općine Cisst Provo, jednoglasno je
podržan prijedlog Odluke o grobljima.
AD.6. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU
ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Općinskom načelniku da obrazloži potrebu donošenja
ove Odluke.
Općinski načelnik upoznaje nazočne da je potrebno da Općinsko vijeće donese Odluke o visini
paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu jer po novim izmjenama
Zakona o porezu na dohodak ona može biti od 150,00 do 1.500,00 kuna. Izmjene će stupiti na
snagu početkom godine, a do 15.veljače treba donijeti ovu Odluku.
Pere Bodrožić podržava da ovaj porez bude 150,00 kn, predlaže također da se ukine porez na
potrošnju, odnosno da se izmijeni Odluka o porezima Općine Cista Provo i da se porez na
potrošnju ne naplaćuje na području naše Općine.
Svi nazočni su jednoglasno podržali ovaj prijedlog.

AD.7. TEKUĆA PROBLEMATIKA
Predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike da se prijave za diskusiju u okviru ove
toč.dn.reda.
Općinski načelnik izvješćuje nazočne da je u mjesecu kolovozu stupio na snagu novi Zakon o
komunalnom gospodarstvu i da treba uskladiti akte kojima se uređuje problematika iz područja
komunalnog gospodarstva. Na prethodnoj sjednici smo donijeli Odluku o visini boda za izračun
komunalne naknade koja se izražava u godišnjem iznosu o samu vrijednost boda nismo mijenjali,
morali bi početi naplaćivati komunalnu naknadu od stanovnika jer je za sada naplaćivamo samo
od pravnih osoba. Općinski načelnik nadalje predlaže da se postojeća Odluka o komunalnoj
naknadi uskladi sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, da se fizičke osobe oslobode
od plaćanja komunalne naknade za 2019.g., a sredstva koja bi se ostvarila od komunalne naknade
da se nadoknade rentom koju Općina ima od vjetroparka.
Nadalje , glede prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu, općinski načelnik predlaže da
komunalni doprinos i dalje bude 5,00 kuna i isti za područje cijele Općine.
Svi nazočni vijećnici su jednoglasno podržali ovakve prijedloge odluka o komunalnoj naknadi i
komunalnom doprinosu na području Općine Cista Provo.
Općinski načelnik nadalje izvješćuje nazočne da je , imajući u vidu novi Zakon o komunalnom
gospodarstvu i odluku Općinskog vijeća sa prethodne sjednice o potrebi uvođenja komunalnog
redarstva, zaključio Ugovor sa Općinom Lokvičići o zajedničkom komunalnom redaru , čiju
plaću ćemo sufinancirati u određenom postotku, a on će provoditi Odluku o komunalnom redu i
Zakon o komunalnom gospodarstvu na području naše Općine, odnosno intervenirati u slučaju
kršenja tih propisa.
Pere Bodrožić u svojoj diskusiji ističe da još nisu postavljeni putokazi po nekim mjestima na
području Općine.Zaključeno je da se isti postave do 01.svibnja, 2019.g.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara diskusiju po potanju Izviješča Državne revizije o poslovanju
Općine u 2017.g..Budući da nije bilo diskusije po istom se glasovalo i zaključeno je da se Izviješe
o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Cista Provo za 2017.g. (KLASA: 041-01/18-02/36;
URBROJ:613-19-18-7) jednoglasno usvaja.
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

