Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko – neretvanska županija
- OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK –

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Čitluk održane
dana 28. prosinca 2020. godine
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Čitluk (u daljnjem tekstu: Vijeće) je održana u kongresnoj
dvorani Hotela „Brotnjo“ u Čitluku s početkom u 1100 sati.
Današnju sjednicu je, sukladno članku 30. Statuta općine Čitluk i članku 23. Poslovnika o radu Vijeća,
sazvao Predrag Smoljan, predsjednik Vijeća u mandatnom razdoblju 2016-2020 godine.
Uoči početka sjednice Tajnik Vijeća Ivo Bevanda je vijećnicima uručio uvjerenja o dodjeli vijećničkih
mandata. Vijećnicima su na ovjeru dostavljeni i obrasci potvrda o prijemu uvjerenja o dodjeli mandata
i obrasci izjava o prihvaćanju mandata te tekst svečane prisege.
Sukladno gore navedenim odredbama, današnjom sjednicom predsjedava Drago Vasilj, najstariji
vijećnik novog saziva Vijeća.
Gospodin Vasilj je, na otvaranju sjednice, pozdravio sve novoizabrane vijećnike i Tajnika Vijeća,
Općinskog načelnika Marina Radišića, Javnog pravobranitelja općine Čitluk Mladenku Stojić,
Predsjednika Vijeća u proteklom mandatu Predraga Smoljana te predstavnike medija. Predsjedavajući
je čestitao vijećnicima i Općinskom načelniku njihov izborni rezultat te im je zaželio sve najbolje u
budućem radu.
Čestitke na izbornom rezultatima novoizabranim vijećnicima i Općinskom načelniku je uputio Tajnik
Vijeća Ivo Bevanda.
Prije početka rada Vijeća, Tajnik Ivo Bevanda je izvršio prozivku vijećnika. Konstatirana je nazočnost
22 od ukupno 25 vijećnika, koliko ih broji Vijeće. Konstituirajućoj sjednici ne nazoče Bernarda
Primorac, Jure Džida i Tomislav Filipović (obavijestili Tajnika Vijeća o nedolasku na sjednicu i o
razlozima spriječenosti).
Predsjedavajući je predložio dnevni red naveden u sazivu Konstituirajuće sjednice Vijeća. O
prijedlogu dnevnog reda je otvorena rasprava. Budući da nije bilo prijava za raspravu, ista je
zaključena. Predloženi dnevni red je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno.
Ad.1. Prezentacija Izvješća Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine o ovjeri
mandata osobama koje su dobile vijećnički mandat;
Izvješće je prezentirao Ivo Bevanda. Nije bilo prijava za raspravu o izvješću. Zaključena je prva točka
dnevnog reda.
Ad.2. Davanje svečane prisege vijećnika Općinskog vijeća Čitluk;
Uvodne napomene je dao Ivo Bevanda. Sukladno članku 5. Poslovnika o radu Vijeća, Tajnik Vijeća je
pročitao tekst svečane prisege, nakon čega su vijećnici prisegnuli te potpisali svečanu izjavu.
Zaključena je druga točka dnevnog reda.
Ad. 3. Izbor članova Odbora za Izbor i imenovanja Općinskog vijeća Čitluk;
Uvodne napomene je dao Ivo Bevanda. Osvrnuo se na sastanak održan dana 23. prosinca a kojemu su
nazočili predstavnici tri političke stranke (HDZ BiH, HDZ 1990 i HS HKDU – HRAST) i Tajnik
Vijeća. Sastanku, iz opravdanih razloga, nisu nazočila dva nezavisna vijećnika, gospodin Jure Džida i
gospodin Drago Vasilj. Pojasnio je kako je održavanje takvog sastanka propisano člankom 139.
Poslovnika o radu Vijeća. Jedan od zaključaka sa navedenog sastanka jeste da će Odbor za Izbor i
imenovanja činiti četiri predstavnika stranke HDZ BiH te jedan predstavnik oporbenih stranaka. Od
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zaključivanja navedenog sastanka do današnje sjednice Vijeća kontaktirani su predstavnici stranaka te
je Vijeću ponuđen prijedlog da se za članove navedenog radnog tijela imenuju: Ilija Šego, Ivan Šarac,
Pero Radišić, Lidija Pehar i Darko Primorac. Otvorena je rasprava. Budući da nije bilo prijava za
raspravu, ista je zaključena. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Čitluk je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno.
Predsjedavajući je odredio stanku u radu Vijeća kako bi se konstituirao Odbor za Izbor i imenovanja.
Nakon stanke od 10 minuta, Tajnik Vijeća je nazočne upoznao da je izborom rukovodstva okončan
postupak konstituiranja Odbora za Izbor i imenovanje. Za predsjednika Odbora je izabran vijećnik
Ilija Šego a za zamjenika predsjednika Odbora vijećnik Pero Radišić. Tajnik Bevanda je nazočne
informirao kako je Odbor zauzeo stavove vezane za petu točku dnevnog reda današnje sjednice
Vijeća. Zaključena je treća točka dnevnog reda.
Ad. 4. Izbor članova Povjerenstva za utvrđivanje rezultata glasovanja;
Uvodne napomene je dao Ivo Bevanda. Kako je općinskim aktima propisano da se rukovodstvo
Vijeća bira tajnim putem a članak 82. Poslovnika o radu Vijeća propisuje da povjerenstvo broji tri
člana, Tajnik Vijeća je nazočne upoznao sa zaključkom sa sastanka održanog dana 23. prosinca.
Prema međustranačkom dogovoru, HDZ BiH za članove Povjerenstva predlaže Tomislava Glamuzinu
i Dragu Pehara a oporbene stranke predlažu gospodina Antonia Sivrića. Otvorena je rasprava. Budući
da nije bilo prijava, Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje rezultata
glasovanja je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Zaključena je četvrta točka dnevnog reda.
Ad. 5. a) Izbor Predsjednika Općinskog vijeća Čitluk;
b) Izbor Zamjenika Predsjednika Općinskog vijeća Čitluk;
Uvodne napomene je dao Ivo Bevanda. Pojasnio je kako je riječ o dva zasebna procesa koja se
obavljaju tajnim putem. Naglasio je da se prvo trebaju provesti dvije odvojene rasprave jer o
njihovom ishodu zavisi kako će izgledati glasački listići odnosno ponuđene varijante na listićima
Upoznao je nazočne sa prijedlogom Odbora za Izbor i imenovanja o kandidiranju Predraga Smoljana
za poziciju Predsjednika Vijeća. Otvorena je rasprava vezana za ovaj prijedlog. Nije bilo prijava za
raspravu te je predsjedavajući sjednice, gospodin Vasilj, konstatirao da je za poziciju Predsjednika
Vijeća kandidiran samo jedan kandidat, gospodin Predrag Smoljan. Ivo Bevanda je upoznao nazočne
da će u tom slučaju na glasačkom listiću biti opcije „za“, „protiv“ i „suzdržan“ te da je izbor
pravovaljan ukoliko prijedlog bude podržan sa minimalno pola od ukupnog broja vijećnika.
Zaokruživanje dvije ili tri ponuđene varijante čini listić nevažećim.
Tajnik Vijeća je nazočne upoznao sa prijedlogom Odbora za Izbor i imenovanja o kandidiranju Vlatke
Martinović za poziciju Zamjenika Predsjednika Vijeća. Otvorena je rasprava. Darko Primorac upućuje
čestitku za božićne blagdane svim nazočnima. Vijećnik Primorac predlaže vijećnika Dragu Vasilja za
poziciju Zamjenika Predsjednika Vijeća. Dragan Kozina se pridružuje čestitkama za božićne
blagdane. Komentira kako je u posljednja tri saziva Vijeća redovita praksa da se za Zamjenika
Predsjednika Vijeća izabere netko iz redova vladajuće stranke. Smatra kako je, s druge strane,
uobičajena praksa u većini demokracija da Zamjenik Predsjednika bude iz oporbenih redova. Predlaže
da se danas uradi izuzetak i podrži prijedlog vijećnika Primorca, uz opasku kako bi on osobno radije
gledao gospođicu Vlatku za predsjedavajućim stolom ali da će ipak podržati kandidata Vasilja.
predsjedava nego vijećnika Vasilja. Zaključena je rasprava. Ivo Bevanda je pojasnio da će na
glasačkim listićima za Zamjenika Predsjednika Vijeća biti imena i redni brojevi dva kandidata: 1.
Vlatke Martinović i 2. Drage Vasilja. Glasovanje se radi na način da se ispred imena jednog kandidata
zaokružuje redni broj. Zaokruživanje oba redna broja čini listić nevažećim.
Predsjedavajući Drago Vasilj je odredio stanku od deset minuta kako bi se izradili glasački listići.
Članovi Povjerenstva za utvrđivanje rezultata glasovanja su konstatirali da su urađeni glasački listići
za 22 vijećnika. Svi listići su, sukladno članku 82. Poslovnika o radu Vijeća, iste veličine, oblika i
boje te je na svakom listiću otisnut pečat Vijeća. Svi nazočni vijećnici su, uz vlastoručni potpis, nakon
prozivke preuzeli glasačke listiće te su, po ponovnoj prozivci, pristupili glasovanju. Konstatirano je da
su na glasovanje pristupili svi nazočni vijećnici.
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Drago Vasilj je upoznao nazočne da su glasovanju pristupila 22 vijećnika.
Kod glasovanja za Predsjednika Vijeća, na glasačkom listiću je naveden kandidat Predrag Smoljan te
ponuđene opcije glasovanja: „za“, „protiv“ i „suzdržan“. Za izbor kandidata Smoljana je glasovalo 20
vijećnika dok su dva vijećnika ostala suzdržana.
Kod glasovanja za Zamjenika Predsjednika Vijeća, na glasačkom listiću su navedena imena: Vlatka
Martinović i Drago Vasilj. Za kandidatkinju Vlatku Martinović je glasovalo 16 vijećnika dok je za
kandidata Dragu Vasilja glasovalo 5 vijećnika a jedan listić je „nevažeći“.
Predsjedavajući je konstatirao da je Predrag Smoljan izabran za Predsjednika Vijeća a Vlatka
Martinović za Zamjenika Predsjednika Vijeća. Gospodin Vasilj je čestitao članovima novog
rukovodstva te im je prepustio predsjedavanje sjednicom.
Predrag Smoljan se zahvalio Dragi Vasilju i Ivi Bevandi na statutarno i poslovnički savršeno točnom
vođenju konstituirajuće sjednice. Svim članovima Vijeća i Općinskom načelniku je čestitao na
izbornom rezultatu. Riječi zahvale je uputio svim Broćankama i Brotnjacima koji su izašli na Lokalne
izbore 15. studenog te svojim glasom sudjelovali u demokratskom procesu formiranja lokalne vlasti.
Osvrnuo se na predstojeće aktivnosti Vijeća te je pozvao vijećnike da se uključe u izradu Prijedloga
programa rada Vijeća za 2021. godinu.
Vlatka Martinović je svima čestitala na izbornom rezultatu te se zahvalila na ukazanom povjerenju.
Izrazila je nadanje da će svi zajedno svojim radom doprinijeti dobrobiti i razvoju općine Čitluk i
njezinih stanovnika.
Zaključena je peta točka dnevnog reda.
Konstituirajuća sjednica je završena u 1230 sati.
Konstituirajuća sjednica je tonski snimana.

Zapisnik vodio:
_____________________
Tajnik, Ivo Bevanda, dipl. iur.
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Predsjednik Vijeća:
___________________
Predrag Smoljan, dipl.oec.
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