
SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE CISTA PROVO

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

GODINA XXIII   -  Broj 8/2018

CISTA PROVO, 28. prosinca 2018. godine

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o 
proračunu (NN br.87/08,136/12), te članka 31. 
Statuta Općine Cista Provo («Službeni glasnik 
Općine Cista Provo . . .» br. 01/13), Općinsko 
vijeće na sjednici održanoj 29. studenog 2018. g., 
donijelo je

Općine Cista Provo za 2019. g.
PRORAČUN

Proračun Općine Cista Provo za 2019. g. sastoji 
se od Općeg i Posebnog dijela i Plana razvojnih 
programa. U Općem dijelu proračuna prikazan je 
Plan prihoda i rashoda Općine Cista Provo i to 
ostvarenje Proračuna u 2017. g., procjena 
Proračuna za 2018. g, Plan Proračuna za 2019. 
g. te projekcija Proračuna za 2020. i 2021. g.

Članak 1.



Strana 2 - Broj 8
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE CISTA PROVO 

28. prosinca 2018.



Strana 3 - Broj 8
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE CISTA PROVO 

28. prosinca 2018.



Strana 4 - Broj 8
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE CISTA PROVO 

28. prosinca 2018.



Strana 5 - Broj 8
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE CISTA PROVO 

28. prosinca 2018.



Strana 6 - Broj 8
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE CISTA PROVO 

28. prosinca 2018.



Strana 7 - Broj 8
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE CISTA PROVO 

28. prosinca 2018.



Članak 5.

Članak 6.
Proračun Općine Cista Provo za 2019. g. bit će 
objavljen u Službenom glasniku Općine Cista 
Provo.

Proračun Općine Cista Provo za 2019. g. stupa 
na snagu osam dana od dana objavljivanja, a 
primjenjivati će se od 01.siječnja 2019. g.

MATE BUDIĆ

KLASA:400-01/18-01/03

OPĆINA CISTA PROVO

URBROJ:2129/02-01-18-01
Cista Provo, 29. studenog, 2018.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Općinsko vijeće

OPĆINSKOG VIJEĆA
PREDSJEDNIK

REPUBLIKA HRVATSKA
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OPĆINSKI NAČELNIK

U svojstvu službenika za zaštitu osobnih 
podataka, službenica će obavljati dužnosti 
propisane čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Članak 3.

Članak 5.

 

Službene kontakt podatke službenika za zaštitu 
osobnih podataka iz toč. 1. ove Odluke Općina 
Cista Provo će  

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih 
podataka Općina Cista Provo će obavijestiti 
Agenciju o zaštiti osobnih podataka .

BOŽO ĆUBIĆ

Imenovana službenica  dužna je čuvati 
povjerljivost svih podataka i informacija koje 
sazna u obavljanju dužnosti službenika za zaštitu 
podataka , a ta obveza traje i nakon njenog 
prestanka  obavljanja dužnosti službenika za 
zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Cista Provo, 27.prosinca, 2018.g.

Na temelju članka 37.Opće uredbe o zaštiti 
podataka (EU) 2016/679  i  članka 45. Statuta 
Općine Cista Provo, («Službeni glasnik Općine 
Cista Provo » br.1/13), a na prijedlog  , Općinski 
načelnik Općine Cista Provo dana 27. prosinca 
2018.g. donosi slijedeću

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINA CISTA PROVO

O D L U K U 
o imenovanju službenika za zaštitu 

podataka

Članak 1.
Službenikom za zaštitu osobnih podataka 
Općine Cista Provo imenuje se službenica Marija 
Bilić zaposlena na radnom mjestu Pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela Opčine Cista 
Provo.

Članak 2.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

KLASA:023-01/18-01/04
URBROJ:2129/02-03-18-01

Temeljem članka 6.stavka 3. i članka 14.Zakona 
o proračunu,(“Narodne novine”
br.87/08, 136/12, 15/15 ) i članka 31.Statuta 
općine Cista Provo,(“Službeni glasnik općine 
Cista Provo“ br. 01/13), Općinsko vijeće Cista 
Provo na sjednici održanoj  29.studenoga ,  
2018.g.   donosi slijedeću                                                                                                                                                              

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Cista Provo

za 2019.g.

Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te 
Plana razvojnih programa.

Članak 3.
Stvarna naplata prihoda/primitaka nije 
ograničena procjenom prihoda/primitaka 
proračuna.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i izdataka, 
a Posebni dio sadrži raspored rashoda prema 
njihovoj vrsti ekonomske klasifikacije i 
proračunskim korisnicima. Račun prihoda i 
rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih 
prihoda, te ostalih prihoda kojima se financiraju 
rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na 
razini Općine na temelju zakonskih i drugih 
propisa. Posebni dio proračuna sastoji se od 
Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika 
raspoređenih u tekuće i razvojne programe za 
tekuću proračunsku godinu.

 II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 1.

Proračunska sredstva koristit će se samo za 
namjene koje su određene Proračunom i to do 
visine utvrđene u Posebnom dijelu.

Ovom Odlukom se uređuje način izvršenja 
Proračuna općine Cista Provo za 2019.g.(u 
daljnjem tekstu:Proračun),upravljanje prihodima 
i primicima, rashodima i izdacima Proračuna,te 
prava i obveze nositelja izvršenja proračunskih 
sredstava.

Članak 5.
Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski 
načelnik.

I.OPĆE ODREDBE

Članak 4.
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Ukoliko tijekom godine dođe do znatnije 
neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i 
rashoda/izdataka Proračuna , izvršit će se 
njihovo uravniteženje izmjenom i dopunom 
Proračuna. Općinski načelnik može odobriti 
preraspodjelu sredstava unutar pojedinog 
razdjela s time da umanjenje pojedine stavke ne 
može biti veće od 5%.

Članak 8.

Članak 6.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun 
u skladu sa Zakonom i drugim propisima 
neovisno o visini prihoda planiranih Proračunom.
 

Članak 7.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se 
oročiti kod Poslovnih banaka ili plasirati drugim 
pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom 
da se time ne ometa redovno izvršavanje 
proračunskih izdataka. Odluku o oročavanju i 
izboru poslovne banke te davanju kratkoročne 
pozajmice donosi Općinski načelnik. Svi 
plasmani novca moraju se vratiti u Proračun do 
31.prosinca 2019.g.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 11.
Općina Cista Provo ne može se zaduživati niti 
davati jamstva za ispunjenje obveza trgovačkih 
društava čiji je osnivač ili suvlasnik.

Članak 12.

Pogrešno ili više isplaćeni prihodi iz Proračuna 
vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda,a na 
temelju rješenja o povratu sredstava koje donosi 
Načelnik Općine.

Rashodi Proračuna koji se financiraju iz 
namjenskih prihoda (protuobvezom) izvršit će se 
do iznosa prihoda za te namjene.
       

Članak 14.

Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko 
vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 
fiskalne godine do 15.rujna tekuće godine,a 
godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
prethodne godine  do 1.lipnja .

Članak 13.

Sredstva ostvarena od kamata prihod su 
proračuna.

Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom 
proračunske godine izmjenama i dopunama 

Članak 17.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana  
objavljivanja,a primjenjuje se od 01.01.2019.g. 
Odluka će biti objavljena u Službenom glasilu 
općine Cista Provo.

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 16.

KLASA:400-01/18-01/                                                              

OPĆINA CISTA PROVO

Godišnji Proračun se izvršava do 31.prosinca 
fiskalne godine. Financijske obveze koje ne budu 
podmirene do 31.12.2019.g.podmiruju se iz 
sredstava Proračuna slijedeće godine.

Odobrenjem godišnjeg obračuna Proračuna ne 
prestaje disciplinska materijalna i krivična 
odgovornost  naredbodavca i računopolagača za 
nesavjesno i nezakonito korištenje i raspolaganje 
sredstava odobrenih u Proračunu.

Članak 15.

Proračuna prema postupku za donošenje 
Proračuna.

Cista Provo,                , 2018.g.
URBROJ:2129/02-01-18 -01    

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mate Budić
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO

Članak 4.

Članak 1.

1. Nefinancijske imovine,
2. Financijske imovine,

Radi utvrđivanja stvarnog stanja imovine i 
obveza i vrijednosti knjigovodstvenih evidencija , 
na dan 31.prosinca 2018.g., nalaže se 
provođenje popisa:

3. Obveza

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-01/18-04/03

-član               -   Ivana Živanović

URBROJ:2129/02-03-18-01

O D L U K U
o  obavljanju popisa imovine i obveza i 

imenovanju Povjerenstva za popis imovine i 
obveza Općine Cista Provo za 2018.g.

-predsjednik   -   Marijan Kurtović

4. Rashodovanju sredstava , opreme i sitnog 
inventara,

Na temelju članka 15.Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14 i 
115/15, 87/16 i 3/18) i članka 45. Statuta Općine 
Cista Provo ("Službeni glasnik Općine Cista 
Provo" br.01/13), Općinski načelnik Općine Cista 
Provo , donosi  slijedeću

-član               -   Marija Bilić

Članak 2.

5. Mjerama protiv osoba odgovornih za 
man jkove ,  oš tećen ja ,  neusk lađenos t  
knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastara i 
nepravilnosti potraživanja i sl. 

Popis će obaviti Povjerenstvo u sastavu:

Članak 3.

Cista Provo, 28.prosinca, 2018.g.

Načelnik će na temelju dostavljenog izvještaja 
odlučiti o:
1. Načinu likvidacije utvrđenih manjkova,

3. Otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i 
obveza,

2. Načinu knjiženja utvrđenih viškova,

Izvješće o obavljenom popisu Povjerenstvo je 
dužno sastaviti i predati ga Općinskom načelniku 
najkasnije do 31.siječnja 2019.g. 

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u Službenom glasniku Općine Cista 
Provo.

OPĆINSKI NAČELNIK

BOŽO ĆUBIĆ

Temeljem članka  45.Statuta općine Cista 
Provo,(“Službeni glasnik općine Cista Provo" 
br.01/13 i 02/13) i stavka 1.članka 13.Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općie Cista Provo ("Službeni glasnik općine 
Cista Provo" br.03/17) , Općinski načelnik Općine 
Cista Provo, donosi 

o radnom vremenu Općinske uprave Općine 
Cista Provo

Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme 
Općinske uprave Općine Cista Provo ( u daljnjem 
tekstu: Općinska uprava), te raspored radnog 
vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni 
dani, vrijeme za rad sa strankama i druga pitanja 
u vezi sa radnim vremenom.

Članak 1.

U Općinskoj upravi radno vrijeme traje 40 sati 
tjedno, od ponedjeljka do petka po osam (8) sati 
dnevno. Dnevno radno vrijeme je u sve radne 
dane od 08:00 do 16:00 sati.

Članak 4.

Članak 2.

O D L U K U 

U općinskoj upravi stranke se primaju svakim 
radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Članak 3.

Članak 5.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se 
na ulazu u sjedište Općinske uprave, te na web 
stranici Općine.

Dnevni odmor djelatnika tijekom radnog vremena 
traje 30 minuta i to svakog radnog dana u 
vremenu od 11:00 do 11:30 sati.

Članak 6.
Ova Odluka će biti objavljena u službenom glasilu 
Općine Cista Provo i na internetskoj stranici 
Općine Cista Provo i stupa na snagu osam dana 
od dana  objavljivanja.
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Cista provo, 22.prosinca 2018.g

BOŽO ĆUBIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA. 023-01/18-01/03
URBROJ:2129/02-03-18-01

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( 
Narodne novine, broj 120/2016) , članka 3. stavka 
2. Pravilnika o planu nabave, registru

I.
Plan nabave Općine Cista Provo za 2018. godinu 
mijenja se i dopunjuje slijedećim nabavama

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 
OPĆINE CISTA PROVO ZA 2018. GODINU

ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi 
tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine", broj 
101/2017) te članka 45. stavka 3. Statuta Općine 
Cista Provo, ( "Službeni glasnik Općine Cista 
Provo" , broj 01/13 ), Općinski načelnik Općine 
Cista Provo donosi
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II.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na 
snagu danom donošenja , te se objavljuju u 
Službenom glasniku Općine Cista Provo, 
Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske i službenim internet 
stranicama Općine Cista Provo.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINA CISTA PROVO

KLASA: 400-01/18-01/
URBROJ:2129/02-03-18-
Cista Provo, 01.listopada, 2018.g.

BOŽO ĆUBIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK
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Članak 5.

Osnovnu plaću dužnosnika, službenika i 
namještenika čini umnožak koeficijenta 
složenosti poslova radnog mjesta za koje je 
raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećane 
za 0,5 % za svaku navršenu godinu staža, a 
najviše do 20%.

Za natprosječne rezultate u radu dužnosnici, 
službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak 
za uspješnost u radu, koji može iznositi godišnje 
najviše tri plaće dužnosnika, službenika ili 
namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se 
ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

o plaćama dužnosnika, službenika i 
namještenika

5.Voditelj projekta EU "ZAŽELI"      1,36

   Općinski načelnik pravilnikom utvrđuje kriterije 
utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate 
za uspješnost u radu.

Na temelju članka 10.Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , 
(„Narodne novine“ br.28/10) , i članka 31.Statuta 
Općine Cista Provo , („Službeni glasnik Općine 
Cista Provo“ br.01/13 ) Općinsko vijeće  Općine 
Cista Provo na sjednici održanoj 20.12. 2018.g. 
donijelo je 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način određivanja 
osnovne plaće dužnosnika,  službenika i 
namještenika kojima se sredstva za plaće 
osiguravaju u Proračunu Općine Cista Provo.

Članak 4.

Utvrđuju se koeficijenti složenosti poslova za 
određivanje plaća dužnosnika,  službenika i 
namještenika za radna mjesta kako slijedi:

Članak 3.

2. Zamjenik općinskog načelnika  1,60

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik 
ima pravo na plaću u iznosu 85% plaće radnog 
mjesta najniže složenosti njegove stručne 
spreme.

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI:

Članak 2.

zaposlenih u tijelima  Općine Cista Provo

DUŽNOSNICI:

4.Viši referent za proračun i financije     1,37

P R A V I L N I K 

1.Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela    1,53

Članak 1.

1. Općinski načelnik 1,90

2.Voditelj odsjeka    1,46

Osnovica za izračun plaća dužnosnika, 
službenika i namještenika  u tijelima Općine Cista 
Provo nadalje će se mijenjati  u skladu sa 
promjenom osnovice za izračun plaća državnih 
službenika i namještenika..

Članak 8.

7.Komunalni redar      1,29

Utvrđuje se osnovica za obračun plaće u visini od 
5.421,54 kn bruto sukladno osnovici za obračun 
plaća državnih službenika i namještenika.

-rad blagdanom, neradni dani utvrđeni zakonom 
150%

-za rad noću 40%
-prekovremeni rad 50%

Članak 6.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi 
članka 8.,  službeniku i namješteniku može se, na 
njegovo traženje, odobriti jedan ili više slobodnih 
radnih dana prema ostvarenim satima 
prekovremenog rada, o čemu će odlučiti Općinski 
načelnik.

Osnovna plaća  službenika i namještenika 
uvećat će se :

Rad noću smatra se rad dužnosnika, odnosno 
službenika i namještenika u vremenu između 
22,00 i 6,00 sati idućeg dana. Prekovremeni rad 
je svaki rad duži od 8 sati dnevno.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora 
dužnosniku, službeniku i namješteniku pripada 
pravo na naknadu plaće kao da je radio u 
redovnom radnom vremenu. Za vrijeme 
korištenja plaćenog dopusta  službeniku i 
namješteniku pripada naknada plaće u visini kao 
da je radio. Ako je dužnosnik,  službenik odnosno 
namještenik odsutan iz službe, odnosno s rada 
zbog bolovanja do 42 dana pripada mu naknada 
plaće u visini od 90 % osnovne plaće ostvarene u 
mjesecu neposredno prije nego je započeo s 
bolovanjem. Naknada u 100% iznosu osnovne 
plaće pripada dužnosniku, službeniku i 
namješteniku kada je na bolovanju zbog 
profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 7.

9.Spremačica     0,59

-rad nedjeljom 35%

8.Administrativni referent      1,29

-rad subotom 25%

6.Koordinator projekta "ZAŽELI"    1,24
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Članak 11.
Službeniku i namješteniku može se isplatiti 
regres za korištenje godišnjeg odmora, a 
temeljem posebne Odluke Općinskog načelnika.
Službeniku i namješteniku ili njegovoj obitelji 
može se isplatiti pomoć ako su sredstva 
osigurana u općinskom proračunu, u slučaju:
-zbog invalidnosti zaposlenika (godišnje),

Visinu dnevnice utvrđuje Ministarstvo financija 
kao neoporezivi iznos naknada i potpora. 
Naknada troškova i dnevnica za službeno 
putovanje u inozemstvo utvrđuje se na način 
kako je određeno za državne službenike i 
namještenike, a obračun i isplata vrši se u 
kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po 
srednjem tečaju  HNB.

Članak 13.

Članak 15.

Ako je dužnosniku, službeniku i namješteniku 
odobreno korištenje privatnog automobila u 
službene svrhe, on ima pravo na naknadu 
troškova korištenja privatnog automobila u 
službene svrhe u visini koju propiše Ministar 
financija za prijeđeni kilometar.
Odobrenje za korištenje privatnog automobila u 
službene svrhe daje općinski načelnik.

Jubilarna nagrada isplaćuje se u visini koju 
utvrđuje Ministarstvo financija kao neoporezivi 
iznos naknade.

Članak 12.
Kad je dužnosnik,  službenik i namještenik 
upućen na službeno putovanje ostvaruje pravo 
na naknadu prijevoznih troškova i troškova 
noćenja u visini stvarnih izdataka, te dnevnicu.

Članak 14.

-smrti  službenika i namještenika,
-smrti supružnika, djeteta ili roditelja,

Dužnosnik, službenik i namještenik imaju pravo 
na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla 
u visini stvarnih izdataka prema cijeni javnog 
prijevoza, uz uvjet da je prebivalište djelatnika 
udaljeno od sjedišta rada najmanje dvije 
autobusne stanice.

Službeniku i namješteniku može se isplatiti 
jubilarna nagrada za neprekidan rad u upravnim 
tijelima Općine kada navrše 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40 godina radnog staža.

-bolovanja  službenika i namještenika dužeg od 
90 dana (godišnje), visinu ove pomoći utvrđuje 
Ministarstvo financija kao neoporezivi iznos 
naknada i potpora.

Službenik i namještenik imaju pravo na 
otpremninu u slučajevima i uvjetima utvrđenih 
zakonom u iznosu koji odredi Općinsko vijeće.

Prilikom isplate plaće, naknade plaće i 
otpremnine dužnosniku, službeniku, odnosno 
namješteniku uručuje se obračun iz kojeg je 
vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade 
plaće i otpremnine.

KLASA:120-02/18-01/03                                                                                 

Službeniku i namješteniku može se isplatiti dar 
djetetu do 15 godina, jednom godišnje , a u visini 
koju propiše Ministarstvo financija kao 
neoporezivi iznos naknade.

Članak 21.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
vrijediti Pravilnik o plaćama službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Cista Provo i Odluka o plaći općinskog 
načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
("Službeni glasnik Općine Cista Provo" br.01/15).

Plaća za prethodni mjesec isplaćuje se najkasnije 
do desetog dana u narednom mjesecu.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se 
zaposleniku koj i  ostvaruje odbitak za 
uzdržavanog člana obitelji.

Članak 19.

Članak 18.

Članak 17.

Članak 16.

Za božićne blagdane  službenicima i 
namještenicima pripada božićnica u iznosu koju 
odredi Općinski načelnik.

Učenici i studenti koji su po odobrenju Općinskog 
načelnika primljeni na praktičan rad imaju pravo 
na nagradu do iznosa koji propiše Ministar 
financija kao neoporezivi iznos naknada i 
potpora.

Članak 20.

Članak 22.
Ova Odluka će biti objavljena u Službenom 
glasniku Općine Cista Provo i stupa na snagu 
osam dana nakon dana objave, a primjenjivat će 
se od 01.siječnja, 2019.g..

URBROJ:2129/02-01-18-01
Cista Provo, 20.prosinca, 2018.g. 

OPĆINSKOG VIJEĆA
MATE BUDIĆ 

PREDSJEDNIK
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