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ZAPISNIK 

Sa 11. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Cista Provo, održane 19. lipnja, 2019. g. 
 

 

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

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

 

ODSUTNI:   Elizabeta Knezović, Zorislav Lončar 

 

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 10.sjednice Općinskog vijeća Cista Provo, 

2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Cista Provo, 

3. Obilježavanje Dana Opčine Cista Provo, 

4. Prijedlog za dodjelu priznanja "Nagrada 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 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

ODRŽANE  20.OŽUJKA, 2019.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 

20.03.2019.g. o istom se glasovalo i predmetni Zapisnik je jednoglasno verificiran. 

 

AD.2. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU OPĆINE CISTA PROVO 

 

Predsjednik Općinskog vijeća moli Općinskog načelnika da obrazloži prijedlog Odluke o 

komunalnom redu u Općini Cista Provo. 

Nakon kraće diskusije u kojoj je Općinski načelnik obrazložio potrebu donošenja nove Odluke o 

komunalnom redu u Općini Cista Provo,u svrhu  usklađivanje odredbi kojim se  propisuje 

komunalna problematika sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, otvorena je rasprava 

po predmetboj Odluci. Budući da nije bilo primjedbi na podneseni prijedlog Odluke  o istom se 

glasovalo. Jednoglasno je donijeta Odluka o komunalnom redu općine Cista Provo. 

 

AD.3. OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE CISTA PROVO 
 

Predsjednik Općinskog vijeća, Mate Budić, prepušta riječ Općinskom načelniku u svezi 

organiziranja svečanosti povodom Dana Općine. 

Općinski načelnik izvješćuje nazočne da su službenice uputile pozivnice za svečanu sjednicu 

Općinskog vijeća koja bi se trebala održati 28.lipnja 2019.godine s početkom u 19.30 sati. Na 

istoj će biti uručene Nagrade Općine Cista Provo, a nakon toga ćemo upriličiti domjenak u bistro 

"Zagreb" u Cisti Provo. 

Svi nazočni su jednoglasno podržali ovaj prijedlog. 

  

AD.4. DODJELA PRIZNANJA OPĆINE "NAGRADA OPĆINE CISTA PROVO" 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Mate Budić, daje riječ Općinskom načelniku glede ove točke 

dnevnog reda. 

Općinski načelnik . Božo Ćubić, predlaže nazočnima da Općinsko vijeće donese Odluku o dodjeli 

priznanja Općine Cista Provo, "Nagrade Općine Cista Provo", koja će biti uručena na svečanoj 

sjednici Općinskog vijeća i to : 

- Akademkinji Mirni Šitum , najmlađoj akademkinji u Hrvatskoj i jedinoj iz Imotske krajine i to 

za promicanje ugleda Općine Cista Povo; 

- KUŠU "Cista Velika" prigodom 25 godina djelovanja , za promicanje vrijednosti Domovinskog 

rata, kulture i sporta u Općini Cista Provo. 

 

Pero Bodrožić u svojoj diskusiji podržava prijedlog Općinskog načelnika ističući da je 

akademkinja Mirna Šitum svakako zaslužna dobiti priznanje Općine.Ista je njegova kolegica iz 

IV gardijske brigade  i dragovoljac Domovinskog rata. 

Nadalje smatra da bi priznanje Općine trebalo dodijeliti posthumno  obiteljima poginulih 

branitelja . 

Božo Ćubić predlaže da se osnuje Povjerenstvo za dodjelu priznanja Općine Cista Provo koje bi 

raspisalo Natječaj i izradilo prijedlog Općinskom vijeću za dodjelu istih. 

 

Ivan Kegalj napominje da za sve dobitnike priznanja treba biti plaketa u istoj formi. 

 

Nakon održane kraće diskusije jednoglasno je zaključeno da se priznanja Općine Cista Provo 



dodijele akademkinji Mirni Šitum i KUŠU "Cista Velika" 

 

AD.5. TEKUĆA PROBLEMATIKA 
 

Općinski načelnik u svojoj diskusiji ističe da je Općini  Cista Provo , zbog nagomilanih problema  

iz problematike komunalnog gospodarstva, potreban komunalni redar. Istoga imamo predviđena 

u Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Cista Provo. Nakon 

stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovlasti komunalnog redara su se 

povećale, ali i odgovornost Općine za održavanje komunalnog reda je veća , i pod nadzorom je 

Državnog inspektorata.  Komunalni redar u Općini bi trebao obavljati i neke administrativne 

poslove, uz komunalno redarstvo. 

 

Marijan Abramović smatra da bi na to radno mjesto trebalo zaposliti fakultetski obrazovanu 

osobu, možda izraditi i novu sistematizaciju radnih mjesta . 

 

Ivan Kegalj  upozorava nazočne da na području Općine nema odlagališta krupnog otpada, 

deponija ima svugdje ,a Općina nema komunalnog redara. Smatra da treba naći kvalitetnu 

lokaciju za deponiranje građevinskog materijala, deponiranje je predviđeno u svakom 

troškovniku i deponij se plaća. 

 

Božo Ćubić, osvrćući se na diskusiju Ivana Keglja , ističe da u cijeloj Županiji nema niti jednog 

legalnog odlagališta građevinskog otpada, a što se tiče glomaznog otpada takvo odlagalište mora 

udovoljiti  zakonom  propisanim uvjetima. 

Možemo u svakom mjestu odrediti lokaciju gdje će se 1-2 puta godišnje odlagati i sakupljati te 

odvoziti glomazni otpad. 

 

Pero Bodrožić naglašava da žurno treba sanirati divlji deponij na Barniku. 

 

Elvis Zelić napominje da treba postaviti lampu u zaseoku Samardžići 

 

Ivan Kegalj upozorava da se između zaseoka Burazini i Čelani u Cisti Velikoj vidi kabel na 

nogostupu. 

 

Božo Ćubić odgovara da je to u nadležnosti Hrvatskih cesta. 

 

Ivan Kegalj pita u kojoj fazi je određivanje građevinskih zona . 

 

Božo Ćubić odgovara da je pokrenut postupak izrade Elaborata za neke građevinske čestice za 

stambeno zbrinjavanje. 

 

Pero Bodrožić napominje da treba postaviti smjerokaze u selu Svib, smatra da je najbolji način 

označiti nazive ulica na početku istih, nadalje pita kada će se započeti radovi na proširenju novog 

groblja u mjestu Svib. 

 

Božo Ćubić odgovara da je izrađen projekt za proširenje predmetnog groblja, međutim po 

troškovniku cijena grobnica je previsoka, trebamo postići neku cijenu kako bi mještani mogli 

kupiti grobnice. Za izgradnju groblja ne možemo tražiti sredstva, ali za uređenje groblja možemo. 



Ivan Kegalj pita  da li postoji mogućnost da se organizira javna tribina na koju bi se pozvale 

mlade obitelji i predstavnici Županije koji bi im objasnili nejasnoće glede natječaja za stambeno 

zbrinjavanje pod nazivom "Tu je tvoj dom", jer ima mnogo nelogičnosti u istom. 

 

Marijan Abramović je u svojoj diskusiji podržao ovaj prijedlog. 

 

Božo Ćubić odgovara da Općina može pozvati predstavnika Županije i organizirati tribinu na 

kojoj bi se razjasnile nejasnoće glede predmetnog Natječaja. 

 

Na sjednicu su došli gđa.Lidija Brdar i Milenko Brdar i zamolili nazočne vijećnike da saslušaju 

njihovo izlaganje glede problematike spornog puta u mjestu Svib u zaseku Bodrožići. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Pero Bodrožić napominje da imenovani ne mogu sudjelovati u 

radu  Općinskog vijeća i da isti trebaju napustiti sjednicu. 

 

Nazočni vijećnici su glasovali i zaključili da će saslušati izlaganje Lidije Brdar, ali izvan sjednice, 

te njihovo izlaganje neće biti sastavni dio ovog Zapisnika  

Budući da je  iscrpljen Dnevni red  , Predsjednik Općinskog vijeća je u 20.30 sati  zaključio 

sjednicu . 

 

ZAPISNIČAR 

Marija Bilić 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mate Budić 

 


