
SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE CISTA PROVO

UREDNIK: Marija Bilić, 
tajnik Općine Cista Provo
UREDNIŠTVO: 21256 Cista Provo
Telefon/fax.: 021/722-201

GODINA XXII   -  Broj 4/2017

CISTA PROVO, 05. rujna 2017. godine

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“ 24/11, 61/11, 
27/13, 02/14 ) i članka 31. Statuta Općine Cista 
Provo („Službeni glasnik Općine Cista 
Provo“, broj:01/13), Općinsko vijeće Općine 
Cista Provo na  sjednici, održanoj dana 04. 09. 
2017. godine donijelo je 
 

O D  L  U  K  U

o financiranju političkih stranaka i 
nezavisnih

članova Općinskog vijeća iz Proračuna 
Općine Cista Provo

 
  

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti 
financiranja političkih stranaka i nezavisnih 
članova zastupljenih u Općinskom  vijeću Općine 
Cista Provo.
 

Članak 2.
 
Političke stranke su pravne osobe koje politički 
djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom 
i statutom. Nezavisni članovi Općinskog vijeća 
koji su izabrani s nezavisnih lista osnovanih 
s u k l a d n o  Z a k o n u  o  i z b o r u  č l a n o v a  
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave imaju pravo na redovito 
financiranje sukladno odredbama ove Odluke 
kao i političke stranke iz stavka 1. ovog članka.
 

Članak 3.
 
Sredstva za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih članova 
Općinskog  vijeća osiguravaju se u Proračunu 
Općine Cista Provo .

Članak 4.
 
Pravo na financiranje iz članka 3. ove Odluke 
imaju političke stranke i nezavisne liste koje imaju 
najmanje jednog člana u Općinskom vijeću.
 

Članak 5.
 
Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke 
politička stranka i nezavisni član Općinskog 
vijeća može koristiti isključivo za ostvarenje 
ciljeva utvrđenih programom i statutom političke 
stranke odnosno programom nezavisne liste.
 

Članak 6.
 
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se 
na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za 
svakog člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj 
političkoj stranici ili pojedinoj nezavisnoj listi 
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih 
članova u trenutku konstituiranja Općinskog 
vijeća. Ukoliko pojedini član (ili članovi) nakon 
konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili 
promijeni članstvo u političkoj stranci ili nezavisni 
član pristupi političkoj stranci financijska sredstva 
koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog 
članka ostaju političkoj stranci ili nezavisnoj listi 
kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća. U slučaju udruživanja dviju ili 
više političkih stranaka financijska sredstva koja 
se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka 
pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik 
političkih stranaka koje su udruživanjem prestale 
postojati.
 

Članak 7.
 
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća  
političkoj stranci ili nezavisnoj listi pripada  pravo 
na naknadu u visini 2.000,00 kn (slovima: dvije 
tisuće kuna) godišnje po svakom članu 
određenog temeljem članka 6. stavka 1. ove 
Odluke.



Strana 2 - Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE CISTA PROVO 

05. rujna 2017.

Članak 8.
 
Odluku o raspoređivanju sredstava donosi 
Općinski načelnik .
 

Članak 9.
 
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro-
račun ogranka političke stranke, a za nezavisne 
članove na poseban žiro-račun koji su dužni 
otvoriti za redovito financiranje djelatnosti .
 

Članak 10.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:401-01/17-01/
URBROJ:2129/02-01-17-01
Cista Provo, 04.09.2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆE

MATE BUDIĆ

Na temelju odredbi članka 86. stavka 3. i 
članka 198. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“, broj 153/13) i članka 31. 
Statuta Općine Cista Provo („Službeni 
glasnik Općine Cista Provo“, broj 01/13 i 
02/13), Općinsko vijeće Općine Cista Provo 
na  sjednici održanoj 04. rujna, 2017. godine  
d o n o s i

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja općine Cista Provo

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi  Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja općine Cista Provo 
(„Službeni glasnik Općine Cista Provo“, broj 2/07) 
– u daljnjem tekstu: Prostorni plan)

II PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I 
DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA

Članak 2.

Pravni osnova za izradu i donošenje Prostornog 
plana je:
- članak 198. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“, broj 153/13.) 
- Pravilnik o općinama koje mogu donijeti 
prostorni plan uređenja općine smanjenog 
sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih 
prikaza i obveznim prilozima toga plana 
(„Narodne novine“, broj 135/10.)

III RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE 
PROSTORNOG PLANA

Članak 3.

(1) Prostorni plan uređenja općine Cista Provo je 
usvojen 17.svibnja, 2007. godine  i od tada nije 
mijenjan i dopunjavan. Izrada  izmjena  i  dopuna  
Prostornog  plana uređenja općine Cista Provo je 
dio procesa kontinuiranog planiranja koji se 
temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja  na  
području  općine Cista Provo te  reagiranju  na 
prostorne  pojave  i  procese  koji  nisu  u  skladu  
s razvojnim ciljevima koji su utvrđeni važećim 
Prostornim planom uređenja općine Cista Provo  
kao i na planska rješenja koja se ne potvrđuju u 
praksi provedbe plana ili nisu u skladu s 
izmjenama nadređene prostorno planske 
dokumentacije i regulative. (2) Razlozi za izradu 
Izmjenu i dopunu su slijedeći: 1. Usklađivanje s 
Prostornim planom Splitsko dalmatinske 
županije 2. Usklađivanje sa Zakonom i posebnim 
propisima koji su stupili na snagu u proteklom 
razdoblju; 3. Preispitivanje Odredbi za 
provođenje radi ispravke grešaka, nepreciznosti i 
dvojbenosti odredbi; 4. Preoblikovanje i 
promjene građevinskog područja na temelju 
zahtjeva građana i drugih tijela uz uvažavanja 
kriterija propisanih Zakonom o prostornom 
uređenju i Prostornim planom Splitsko 
dalmatinske županije; 5. Izmjene i dopune 
Prostornog plana u odnosu na zahtjeve 
javnopravnih tijela sukladno članku  90. Zakona o 
prostornom uređenju. (3) Ukoliko se u tijeku 
izrade Nacrta prijedloga Prostornog plana iskažu 
dodatne zahtjevi i mogućnosti uređenja prostora 
potrebno ih je istražiti i stručno obraditi u sklopu 
ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
općine Cista Provo.
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IV OBUHVAT PRISTORNOG PLANA

Članak 4.

Obuhvat Prostornog plana određen je 
administrativnom granicom općine Cista Provo, 
odnosno granicama važećeg Plana.

V SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU 
PLANA

Članak 5.

(1) Cjelokupno područje jedinice lokalne 
samouprave općine Cista Provo uređuje se 
strateškim dokumentom uređenja, Prostornim 
planom uređenja općine Cista Provo („Službeni 
glasnik Općine Cista Provo“ broj 2/07). Nužne 
korekcije strateškog dokumenta proizlaze 
temeljem stupanja na snagu Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 
153/13.), Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Splitsko-dalmatinske županije 
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 
županije“ broj 09/13.) te prijedloga i primjedbi, 
odnosno inicijativa  pristiglih u Općinu Cista 
Provou proteklom razdoblju, na temelju čega je 
napravljena procjena stanja u prostoru na 
području općine Cista Provo, određeni ciljevi i 
programska polazišta za ove Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja općine Cista Provo.
(2) Iako je Prostorni plan uređenja općine Cista 
Provo donesen 2007.g., ocjena stanja u prostoru 
nije bitno izmijenjena od one opisane u tome 
Prostornom planu. Ipak se mogu izdvojiti dva 
problema, jedan vezan za provedbu Prostornog  
plana uređenja općine Cista Provoi izradu 
propisanih urbanističkih planova i drugi vezan za 
potrebu osiguranja uvjeta za kvalitetniji 
gospodarski razvoj i razvoj naselja sa pratećim 
sadržajima.

VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 
PROSTORNOG PLANA

Članak 6.

(1) Temeljna zadaća Prostornog plana uređenja 
općine Cista Provo je dugoročno planiranje 
prostora u smislu organizacije prostora i 
optimalnog  kapacitiranja  za  sve  naseljske 
funkcije, posebno gospodarske, uz istovremenu 
zaštitu prirodnih i kulturnih dobara i povijesnih 
vrijednosti. (2) Polazište za izradu Prostornog 
plana je potreba da se definiraju slijedeće 

planske odrednice:
-osiguranje prostornih uvjeta za gospodarski 
razvoj i razvoj naselja; 
-ispravak uočenih grešaka u rješenju važećeg 
Prostornog plana
-usklađenje s Prostornim planom Splitsko 
dalmatinske županije.
-druge izmjene i dopune čije se donošenje 
pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave.
(3) Obzirom na složenost i dugotrajnost 
procedura izrade urbanističkih planova uređenja 
značajan praktični cilj ovih izmjena i dopuna je 
revizija razgraničenja izgrađenog i neizgrađenog 
dijela građevinskog područja svih naselja općine 
Cista Provo. Time će se omogućiti znatno 
smanjenje broja obveznih urbanističkih planova 
uređenja. (4) Također će se razmotriti granice 
građevinskog područja naselja, gradnja na 
terenima izvan polja, zone gospodarske namjene 
te po potrebi iste revidirati a s ciljem njihove 
jednostavnije realizacije odnosno privođenja 
namjeni.

VII STRUČNE I KATASTARSKO-
TOPOGRAFSKE PODLOGE

Članak 7.

(1) Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana 
nije utvrđena potreba izrade novih sektorskih 
strategija, planova i studija. U izradi Prostornog 
plana će se koristiti podloge iz elaborata 
Prostornog plana uređenja područja općine Cista 
Provo, ostale u međuvremenu izrađene stručne 
podloge, kao i sva raspoloživa dokumentacija 
prostora koju iz područja svog djelokruga 
osiguravaju javnopravna tijela. (2) Stručne i 
katastarsko topografske podloge osigurat će 
nositelj izrade Plana.

VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH 
RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja 
ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 
prostornog uređenja propisane posebnim 
zakonom a sukladno podacima, planskim 
smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba 
određenih posebnim propisima.

05. rujna 2017.
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IX POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA 
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA 

DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU 
PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH 

SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI 
TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI 

PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

(1) U  izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 
sudjelovat će javnopravna tijela određena 
posebnim propisima, od kojih će se zatražiti 
zahtjevi (podaci, planske  smjernice  i  propisani  
dokumenti)  iz njihovog  djelokruga  potrebni  za  
izradu  Prostornog plana, te drugi sudionici koji 
će u izradi sudjelovati kroz javnu  raspravu. (2) 
Tijela,  osobe  i  drugi  sudionici  iz  prethodnog 
stavka  su:
1. MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA 
ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Konzervatorski 
odjel u Imotskom, Ante Starčevića 7, 21260 
Imotski 
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I 
ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000 
Zagreb
- Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom
- Uprava za zaštitu prirode
3. HEP – OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA, Kupska 4, 10000 Zagreb
4. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG 
SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA  Split, Služba 
za razvoj i investicije, Pogon Imotski
5. VODOVOD IMOTSKE KRAJINA doo,  
Blajburška ulica 133, 21260, Imotski
6. HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za 
mrežne djelatnosti,Ulica Roberta Frangeša 
Mihanovića 9, 10110 Zagreb
7. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za 
materijalne resurse, Služba za nekretnine, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša, PP 252, Sarajevska 
bb,  10000 Zagreb  
8. MUP- Policijska uprava splitsko-dalmatinska, 
Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne 
zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 
Split
9. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za 
zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata 1, 21000 
Split,
10. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica 
grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
11. HRVATSKE ŠUME, Šumarija Imotski, Kralja 
Tomislava 3, 21260, Imotski

12. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel 
za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 
21000 Split,
13. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE,21000 
SPLIT, Ruđera Boškovića 22
14. HRVATSKE CESTE, Vončinina 3,  10000 
Zagreb
(3) O izradi Prostornog plana Nositelj izrade 
će pisanim putem obavijestiti susjedne gardove i 
općine.

X ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Prostornog 
plana:
- prikupljanje zahtjeva (podaci, planske smjernice 
i propisani dokumenti) od tijela i osoba određenih 
posebnim propisima – 30 dana,
- izrada Nacrta prijedloga Prostornog plana – 30 
dana,
- utvrđivanje Prijedloga Prostornog plana i objava 
javne rasprave – 10 dana,
- javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) – 15 
dana,
- priprema izvješća o javnoj raspravi – 15 dana,
- izrada Nacrta Konačnog prijedloga Plana, 
utvrđivanje i dostava Konačnog prijedloga 
Prostornog plana na mišljenje JU Zavodu za 
prostorno uređenje SDŽ – 30 dana,
- donošenje Prostornog plana na Općinskom 
vijeću.

XI IZVORI FINANCIRANJA IZRADE 
PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Izrada Prostornog plana financirat će se iz 
Proračuna Općine Cista Provo.

XII OSTALE ODREDBE

Članak 12.

(1) Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi 
Prostornog plana tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima, s pozivom, da mu u roku od 
najviše 15  dana dostave zahtjeve (podaci, 
planske smjernice i propisani dokumenti) za 
izradu Prostornog plana. Ako ih ta tijela i osobe ne 
dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u 
tom slučaju moraju se u izradi i donošenju 
Prostornog plana poštivati uvjeti, koje za sadržaj 

05. rujna 2017.
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Prostornog plana određuju odgovarajući važeći 
propisi i dokumenti.
(2) Tijela i osobe određeni posebnim propisima 
moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka 
odrediti važeće propise i njihove odredbe te 
druge stručne i ostale dokumente, na kojima 
temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Prostornog 
plana. Ako to tijela i osobe ne učine, nositelj 
izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to 
dužan posebno obrazložiti.
(3) Tijela i osobe određeni posebnim propisima 
ne mogu u zahtjevima za izradu Prostornog plana 
postavljati uvjete, kojima bi se mijenjala rješenja 
iz Prostornog plana uređenja općine Cista Provo 
koja nisu predmet izmjene i dopune Prostornog 
plana. (4) Tijela i osobe određeni posebnim 
propisima su dužni nositelju izrade na njegov 
zahtjev dostaviti bez naknade raspoložive 
podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog 
djelokruga, koji su potrebni za izradu Plana.
(5) Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi 
Izmjena i dopuna Prostornog plana Hrvatskom 
zavodu za prostorni razvoj.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Općine Cista 
Provo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Općina Cista Provo
O p ć i n s k o  vi j e ć e

KLASA: 350-01/17-01/04
URBROJ: 2129/02-01-17-01
Cista Provo, 04. rujna , 2017.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mate Budić

Temeljem članka 31.Statuta Općine Cista 
Provo ("Službeni glasnik općine Cista Provo 
br.01/13), Općinsko vijeće na sjednici 
održanoj 04.09. 2017.g. donijelo je slijedeću 

O D L U K U

O SUFINANCIRANJU NABAVE NASTAVNIH 
SREDSTAVA ZA POTREBE UČENIKA 

OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE
CISTA PROVO ZA ŠKOLSKU GODINU 

2017/2018.

Članak 1.

Općina Cista Provo sufinancirati će nastavnih 
sredstava za školsku godinu 2017/2018. i to:
· nabavu nastavnih sredstava za učenike koji 
pohađaju drugi , treći i četvrti razred u osnovnim 
školama na području Općine Cista Provo,
· nabavu nastavnih sredstava za učenike koji 
pohađaju peti do osmog razreda u osnovnim 
školama na području Općine Cista Provo

Članak 2.
         
Učenicima koji pohađaju drugi, treći i četvrti 
razred u osnovnim školama na području Općine 
Cista Provo, Općina će sufinancirati nabavu 
nastavnih sredstava iznosom od 400,00 kn .
Učenicima koji pohađaju peti do osmog razreda u 
osnovnim školama na području Općine Cista 
Provo, Općina će sufinancirati nabavu nastavnih 
sredstava iznosom od 600,00 kn.
Gore navedeni iznosi predstavljaju cca 50 % od 
ukupnog iznosa cijene potrebnih nastavnih 
sredstava za učenike osnovnih škola.

Članak 3.

Sredstva za sufinanciranje nabave nastavnih 
sredstava za navedene učenike osnovnih škola 
na području Općne Cista Provo doznačit će se na 
transakcijske račune jednog od roditelja učenika.
         

Članak 4.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u 
Proračunu Općine Cista Provo za 2017.g. na 
pozicij i A 100027, Pomoć obitelj ima i 
kućanstvima.

Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinski 

05. rujna 2017.
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načelnik i Jedinstveni upravni odjel općine Cista 
Provo.
  

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 
objavljivanja , a primjenjivati će se od početka 
navedene školske godine i biti će objavljena u 
Službenom glasilu općine Cista Provo i na 
oglasnoj ploči Općine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Općinsko vijeće
KLASA: 420-01/17-01/ 
URBROJ:2129/02-01-17 
Cista Provo, 04.09.2017.g.

PREDSJEDNIK
 OPĆINSKOG VIJEĆA

MATE BUDIĆ

Temeljem članka 31.Statuta Općine Cista 
Provo ("Službeni glasnik općine Cista Provo 
br.01/13), Općinsko vijeće na sjednici 
održanoj 04.09.2017.g. donijelo je slijedeću 

ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza učenika u srednju 

školu i redovnih studenata za školsku 
godinu 2017/18.

Članak 1.

Općina Cista Provo sufinancirati će prijevoz 
učenika s područja općine odnosno naselja; 
Biorine, Dobranje, Cista Velika, Cista Provo, Svib 
i Aržano, u srednju školu u Imotski, te učenika s 
područja Aržana u srednju školu u Sinj i redovitih 
studenata sa kojima je  prebivalište na  području 
Općine. Općina Cista Provo. Sufinanciranje će 
izvršiti putem ispostavljenih mjesečnih računa, 
sa  priloženom specifikacijom obračuna, od 
strane linijskog prijevoznika

Članak 2.

Prijevoz učenika srednjih škola do  Imotskog i 
Sinja Općina Cista Provo će sufinancirati u 
iznosu najviše do  25 %  od  cijene putne karte 
koju je odredila Vlada RH . 
- uz iznimku obitelji iz kojih više učenika pohađa 

srednju školu u Imotskom i Sinju, gdje će Općina 
Cista Provo svakog daljnjeg srednjoškolca 
sufinancirati iznosom od dodatnih 100,00 kn 
mjesečno.

Članak 3.

Općina Cista Provo sufinancirati će i prijevoz 
učenika koji srednju školu pohađaju u
Splitu, ako takve srednje škole nema u Imotskom 
ili u Sinju . Sredstva za prijevoz ovih učenika 
doznačit će se na žiro račun roditelju u onoj visini 
koliko iznosi sufinanciranje prijevoza do 
Imotskog .

Članak 4.

Općina Cista Provo sufinancirat će i prijevoz 
redovnih studenata sa područja Općine i to 
studente koji pohađaju studij u Zagrebu i Osijeku 
sa 5 (pet) povratnih karata po studentu,  studente 
koji pohađaju studij u Splitu sa 20 (dvadeset)  
povratnih karata i studente koji pohađaju studij u 
Šibeniku sa 10 ( deset) povratnih karata.
Općina Cista Provo će u mjesečnim obrocima 
sufinancirati prijevoz studenata sa 70%,cijene, a 
student će platiti plaća 30% cijene karte .

Članak 5.

Načelnik općine je zadužen za provedbu odredbi 
ove Odluke i za reguliranje ugovornih odnosa sa 
navedenim prijevoznicima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 
objavljivanja , a primjenjivati će se od početka 
navedene školske godine i biti će objavljena u 
Službenom glasilu općine Cista Provo i na 
oglasnoj ploči Općine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Općinsko vijeće

KLASA: 420-01/17-01/ 
URBROJ:2129/02-01-17 
Cista Provo, 04.09.2017.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

MATE BUDIĆ

05. rujna 2017.
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Na temelju članka 31.Statuta Općine Cista 
Provo ("Službeni glasnik Općine Cista Provo" 
br.01/13), a u vezi s člankom 7.stavkom 5. 
Pravilnika o financijskom izvještavanju u 
proračunskom računovodstvu ("Narodne 
novine" br.3/15, 93/15, 135/15 i 2/17), 
Općinsko vijeće Općine Cista Provo na 
2.sjednici održanoj 04 .rujna 2017.g., donijelo 
je 

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju polugodišneg financijskog 

izvještaja Općine Cista Provo za razdoblje 
od 01.siječnja do 30.lipnja, 2017.g.

Članak 1.

Usvajaju se polugodišnji Financijski izvještaji 
Općine Cista Provo za razdoblje od 01.siječnja 
do 30.lipnja, 2017.g. 

 Članak 2.

Polugodišnji financijski izvještaji sastavni su dio 
ovog ovog Zaključka i isti će biti objavljeni na 
internetskoj stranici Općine Cista Provo.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Cista Provo.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:430-01/17-01/01
URBROJ:2129/02-01-17-01
Cista Provo, 04.rujna, 2017.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

MATE BUDIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:022-01/17-01/03
URBROJ:2129/02-01-17-01
Cista Provo, 04.rujna, 2017.g.

Temeljem članka 29.Statuta Općine Cista 
Provo, ("Službeni glasnik Općine Cista 
Provo"br.01/13 ), Općinsko vijeće na 2. 
sjednici održanoj 04.rujna, 2017.g. donosi

O D L U K U
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu

općinskog načelnika

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnje  izvješće ( siječanj- lipanj 
2017.) o radu Načelnika Općine Cista Provo.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u Službenom glasniku Općine Cista 
Provo.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

MATE BUDIĆ

05. rujna 2017.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

Na 2. sjednici Općinskog vijeća općine Cista 
Provo  održanoj 04. 09. 2017., Općinski 
načelnik, obrazlažući financijsko poslovanje 
Općine Cista Provo u razdoblju od 01.01.2017. 
do 30.06.2017., podnio je slijedeće

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

Prihodi od poreza iznose 1.842.624,00 kn i 
značajno su manji nego u proteklom razdoblju iz 
razloga smanjenih uplata pomoći iz općeg 
proračuna odnosno početkom 2016. imali smo 
značajan prihod iz Fonda za zaštitu okoliša… za 
izgradnju javne rasvjete. Prihodi od nefinancijske 
imovine značajno manji, u odnosu na isto 
razdoblje 2016., iz razloga što je u prvom 
polugodištu 2016. isplaćena naknada za pravo 
služnosti od Hrvatskog telekoma za prethodne 4 
godine. Prihodi od administrativnih pristojbi i po 
posebnim propisima su 49.000,00 kn viši nego u 
istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi 
poslovanja su nešto manji iz razloga smanjenja 
plaća djelatnicima , a jedno značajno povećanje 
rashoda se odnosi na naknade građanima i 
kućanstvima iz razloga isplate financijske pomoći 
za nabavu školskog pribora. Rashodi za nabavu 
dugotrajne imovine su 431.691,00 kn i odnose se 
na 
- Izgradnju cesta - 85.000,00 kn
- Izgradnja groblja – 213.000,00 kn
- Nabava računalne opreme – 7.487,00 kn
Za nematerijalnu imovinu utrošeno je 124.000,00 
kn, a odnose se na dokumentaciju potrebnu za 
legalizaciju Doma u Cisti Velikoj i evidentiranje 
nerazvrstanih cesta na području općine. Tu su i 
troškovi za konzultantske usluge izrade 
Strateškog razvojnog  plana i apliciranja za mjeru 
7.4.1 
Ukupni prihodi su iznosili su 1.910.000,00 kn, a 
rashodi 1.825.000,00 kn.
Napominjem da je Strateški razvojni plan usvojen 
11. 04. 2017. i financiran je iz mjere 7.1.1. s tim da 
je polovica sredstava uplaćena, a za drugu 
polovicu čekamo isplatu. Radovi na groblju u 
Dobranjama su nastavljeni.

OPĆINSKI NČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

05. rujna 2017.
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