REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/19-01/01
URBROJ:2129/02-01-19-10
Cista Provo, 17. rujna, 2019. g.

ZAPISNIK
Sa12. sjednice Općinskog vijeća
Općine Cista Provo, održane 17.rujna , 2019. g.
NAZOČNI: Mate Budić, Ivan Kegalj, Tomislav Šitum, Pero Bodrožić, Marijan Abramović ,
Zorislav Lončar , Ivica Šitum, Elvis Zelić, Nikola Bodrožić-Brnić
ODSUTNI: Romana Ćoso, Elizabeta Knezović,
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 11.sjednice Općinskog vijeća Cista Provo,
2. Izviješće o izvršenju Proračuna Općine Cista Provo za razdoblje od
01.01.2019.godine do 30.06.2019. godine,
3. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata sa područja Općine Cista
Provo,
4. Sufinanciranje kupovine školskog pribora, (radnih bilježnica i sl.) za učenike koji
pohađaju osnovne škole na području Općine Cista Provo,
5. Tekuća problematika, ...
Prije glasovanja o dnevnom redu, potpredsjednik Općinskog vijeća, Pero Bodrožić
je predložio da se ova sjednica Općinskog vijeća ne održi jer su radni materijali za
sjednicu kasnili , odnosno proziva nazočnu Mariju Bilić da je kasno poslala

materijale za sjednicu.
Marija Bilić odgovara da su materijali za sjednicu i poziv , poštivajući načelo
transparentnosti rada Općine Cista Provo, pravovremeno objavljeni i bili dostupni
na internetskoj stranici Općine Cista Provo.
O prijedlogu gosp. Pere Bodrožića se glasovalo i zaključeno je da će se sjednica
održati ( 3 glasa "ZA" prijedlog, 6 glasova "PROTIV" prijedloga.)
Dnevni red je usvojen sa jednim suzdržanim glasom pa se prešlo na rad po pojedinim
točkama .
AD.1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
ODRŽANE 19.LIPNJA 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
19.06.2019.g. o istom se glasovalo i predmetni Zapisnik je verificiran sa jednim suzdržanim
glasom.
AD.2. IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CISTA PROVO ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.G.
Predsjednik Općinskog vijeća moli Općinskog načelnika da obrazloži Izviješće o izvršenju
Proračuna Općine Cista Provo u prethodnom polugodišnjem razdoblju.
Prije izlaganja Općinskog načelnika, Marija Bilić napominje da ja predmetno finacijsko izviješće
objavljeno na internetskoj stranici Općine Cista Provo sa datumom 10.srpnja 2019.g.
Općinski načelnik, Božo Ćubić, u svojoj diskusiji ističe da su od počrtka godine do 30.06.
2019.g. Ostvareni prihodi u visini 3.997.000,00 kn , a rashodi 2.385.000,00 kuna.
Napominje da prihodi najvećim dijelom obuhvaćaju sredsva od EU za projekt "ZAŽELI",
sredstva za izravnanje od zajedničkih prihoda državnog proračuna te prihode od vjetroparka
"LUKOVAC".
Glede rashoda napominje da oni obuhvaćaju rashode za redovno funkcioniranje Općine, plaće 16
zaposlenih žena na projektu "ZAŽELI" , plaće dvije službenice i dva dužnosnika i rashode za
investicijske projekte Općine. Nadalje napominje da će se preostali višak prihoda utrošiti za
gradnju Doma u Cisti Velikoj i za dogradnju novog groblja u mjestu Svib.
Glede dogradnje groblja u Svibu drži da je projektantski troškovnik vrijednosti investicije
prevelik. Cijena grobnice bi iznosila oko 56.000,00 kuna, što je nesrazmjerno u odnosu na cijenu
grobnica u ostalim mjestima gdje je Općina gradila groblje.Stoga predlaže da se na novom
groblju u mjestu Svib izvedu osnovni radovi, kako bi smanjili cijenu koštanja grobnica, a
slijedećih godina bismo uz pomoć sredstava iz Županije Spl.-Dalm. za uređenje groblja završili
sa gradnjom istoga.
U Županiju ne možemo aplicirati gradnju groblja, ali možemo uređenje istoga.
Dio novca će biti utrošen za uređenje nerazvrstanih cesta, ujedno moli vijećnike da svaki za svoje
mjesto izradi popis cesta koje treba urediti i utvrdi listu prioriteta istih.
U svojoj diskusiji , Načelnik također ističe da je Općina aplicirala u Ministarstvo regionalnog
razvoja uređenje I faze Trga Kažimir Abramović u mjesto Biorine, MRR nam je za tu investiciju
odobrilo sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna. Dobili smo i dio sredstava za radove na zgradi

Općine u iznosu od 400.000,00 kuna, a trebali bi ih završiti do kraja ove godine ili početkom
slijedeće godine.
Pero Bodrožić pita koliko grobnica je izgrađeno u Dobranjima.
Božo Ćubić odgovara 50 grobnica.
Pero Bodrožić smatra da u mjestu Svib neće biti veći zahvat u prostoru nego u Dobranjama, ističe
da se pitanje gradnje groblja u Svibu već odužilo, a smatra sigurnim da će više od 70% upisanih
za kupovinu grobnica istu i kupiti.
Božo Ćubić predlaže da, kada se izradi troškovnik da se stavi Vijeću na uvid , također predlaže da
se što manje troškova predvidi u troškovniku kako bi se smanjila cijena koštanja grobnica.
Zorislav Lončar smatra da novce ne treba ostavljati mogli bi se utrošiti na uređenje cesta.
Pero Bodrožić primjećuje da se već dvije godine čuvaju novci za Dom u Cisti Velikoj .
Marijan Abramović napominje da su u mjestu Biorine loše izvedeni radovi na proširenju groblja,
odnosno grobnice su nekvalitetno izgrađene, a sve to iziskuje stalno ulaganje.
Pero Bodrožić napominje da se i u Novom groblju u mjestu Svib, javio problem vode u
grobnicama.
Nakon ove diskusije , budući da više nije bilo pitanja i prijedloga, pristupilo se glasovanju i
zaključeno je da se financijsko izviješće o izvršenju proračuna Općine Cista Provo za razdoblje
od 01.01.2019. do 30.06.2019.g. Usvaja sa jednim glasom "SUZDRŽAN".
AD.3.SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA SA
PODRUČJA OPĆINE CISTA PROVO
Predsjednik Općinskog vijeća, Mate Budić, daje riječ Općinskom načelniku da obrazloži ovu
točku dn.reda.
Božo Ćubić napominje da je Općina Cista Provo do sada sufinancirala cijenu koštanja pokazne
karte za učenike srednjih škola tako da roditelji nisu snosili trošak prijevoza učenika.Naime
Ministarstvo je sufinanciralo 75% , a Općina preopstalih 25 % (jedan mali dio i prijevoznik).
Također je sufinancirala i cijenu prijevoza studenata i to u visini od 80% od cijene koštanja, a
studenti preostalih 20%.To je obuhvaćalo 20 povratnih karata za Split i 5 povratnih karata za
Zagreb i isto na sličnim udaljenostima, Šibenik, Zadar ,Osijek,Mostar.
Predlaže da se taj princip sufinanciranja troška prijevoza srednjoškolaca i studenata zadrži i ove
školske i akademske godine.
Nakon kraće diskusije pristupilo se glasovanju po ovom Prijedlogu i isti je jednoglasno usvojen.
AD.4. SUFINANCIRANJE KUPOVINE ŠKOLSKOG PRIBORA, (RADNIH BILJEŽNCA
I SL.) ZA UČENIKE KOJI POHAĐAJU OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU OPĆINE
CISTA PROVO
Općinski načelnik po ovoj točci dnevnog reda predlaže da Općina Cista Provo i ove godine
financijski pomogne roditeljima kupovinu školskog pribora na početku nove školske godine i to
600,00 kuna za učenike od 5. do 8. razreda i 400,00 kuna po učeniku od 1. do 4. razreda ,a koji
pohađaju osnovne škole na području naše Općine . Novac će se doznačiti na račune jednog od
roditelja.
Predsjednik Općinskog vijeća, Mate Budić, otvara diskusiju po ovom prijedlogu Svi nazočni

vijećnici su jednoglasno podržali ovaj prijedlog i donijeta je Odluka o sufinanciranju kupovine
školskog pribora, (radnih bilježnica i sl.) za učenike koji pohađaju osnovne škole na području
Općine Cista Provo.
AD.5. TEKUĆA PROBLEMATIKA
Predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike da se prijave za diskusiju u okviru ove točke
dnevnog reda.
Marijan Kurtović izvješćuje nazočne da su se javili braća Mandarić iz Ciste Velike za zakup
prostora stare škole u mjestu Cista "Griva", a koju bi koristili za proizvodnju bio mase za
pelete.Predlaže da im se prostor ustupi po istoj cijeni kao i ustanovi "Zlatni dani".
Zorislav Lončar podržava ovaj prijedlog.
Pere Bodrožić predlaže da im se taj prostor ustupi za 100,00 kuna godišnje , pod uvjetom da ga
što prije dovedu u funkciju.
Marijan Abramović napominje da je to proizvodnja koja ne zagađuje okoliš.
Božo Ćubić predlaže da cijena zakupa bude 10,00 kuna mjesečno za zatvoreni pprostor i 1,00
kuna za vanjski prostor, ali pod uvjetom da se u roku od 3 godine dovede u funkciju.
Nakon kraće diskusije pristupilo se glasovanju po prijedlogu Općinskog načelnika i zaključeno je
da je isti jednoglasno usvojen.
Pero Bodrožić u svojoj diskusiji ističe da deponij na Barniku još nije saniran, također primjećuje
da je Odluka o uklanjaju kontejnera loša. Nadalje napominje da je Općini potreban komunalni
redar .Upoznaje nazočne da je gosp.Mirko Čondić zvao u Općinu i pitao da li Općina ima
komunalnog redara , pročelnica mu je rekla da Općina nema komunalnog redara, dakle lagala je
jer je svima poznato da je zaključen Ugovor sa Općinom Lokvičići o zajedničkom komunalnom
redaru, rekla je da će oni iz Općine Cista Provo izići na teren.
Božo Ćubić odgovara da zaposlenik iz Općine Lokvičići koji je trebao biti zajednički komunalni
redar nema ovlaštenje niti položen stručni ispit za obavljanje poslova komunalnog redara, stoga
ga nismo mogli angažirati u pojedinim slučajevima, a nismo ga do sada ni plaćali.
Glede kontejnera za odvoz otpada napominje da se odvoz otpada obavlja srijedom, svi bismo
trebali raditi na edukaciji mještana za selekciju otpada. Jedan od napredaka je i organizacija
sakupljanja glomaznog otpada.
Pero Bodrožić smatra da treba postojati odlagalište za građevinski otpad , postavila bi se rampa i
plaćala naknada komunalnom redaru za korištenje odlagališta.Sredstva ostvarena plaćanjem te
naknade bi bila namjenska i koristila bi se za sanaciju odlagališzta.
Božo Ćubić napominje da bi komunalni redar , pored toga što bi se brinuoo komunalnom redu,
morao imati i neka druga zaduženja , n.pr., vodio bi komunalne radnike na javnim radovima,
brinuo bi se o rasvjeti i o svim poslovima koji se tiču komunalne infrastrukture.Zaposlenje
komunalnog redara će zahtijevati i nove troškove, morat ćemo kupiti autmobil, morao bi imati
položen vozački ispit.
Marijan Abramović napominje da bi trebalo nabaviti 3 kućice za autobusna stajališta uz cest D60.

Ivan Kegalj pita da li su stambene zone predviđene na državnoj imovini.
Pere Bodrožić napominje da na Svibu ima nekoliko parcela pogodnih za isto.
Božo Ćubić odgovara da će se to predvidjeti u Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine
koji je sada u izradi.
Nakon toga održana je diskusija o problematici divljih odlagališta građevinskog otpada u kojoj
su sudjelovali Zorislav Lončar, Marijan Kurtović, Pero Bodrožić , Ivan Kegalj i Tomislav Šitum.
Zaključen je da se mora pronaći način za legalno odlaganje građevinskog otpada.
Zorisla Lončar smatra da bi trebalo što prije izgraditi sjeverni zid oko groblja u Aržanu, ali
najprije kontaktirati prave posjednike zemljišta.
Mate Budić napominje da bi trebalo djeci sa Aržana sufinancirati trošak prijevoza do vrtića u
Cisti Provo.
Božo Ćubić kaže da treba utvrditi kriterij , najbolje bi bilo naknadu po kilometru i isplatiti na
račun roditelja.
Ivan Kegalj napominje da bi trebalo platiti prijevoz naše djece u NK Kamen na trening.Mario
Kegalj je rekao da mu nije plaćen prijevoz.
Božo Ćubić usput ističe da je on sam svoje dijete pet godina vozio na sportske aktivnosti.Ta
sportska udruga se javila na naš Natječaj i odobreno im je 3.000,00 kuna.
Tomo Šitum napominje da Općina nije bila uključena u taj projekt od njegova početka, već je
poslije uključena.Mariu Keglju je sve plaćeno.
Nikola Bodrožić- Brnić ističe da treba što prije postaviti znakove – putokaze po mjestu Svib.
Božo Ćubić odgovara da mještani sami odrede gdje će postaviti table – putokaze i što će na
njima pisati, imena ulica ili zaselaka, a Općina će ih takve naručiti, platiti i postaviti.
Pero Bodrožić opet napominje da treba postaviti i putokaz uz državnu cestu D prema mjestu
Svib.
Budući da je iscrpljen Dnevni red i više se nitko nije javio za diskusiju ,Predsjednik Općinskog
vijeća je u 21.30 sati zaključio sjednicu .
ZAPISNIČAR
Marija Bilić
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mate Budić

