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 B o s n a  i  H e r c e g o v i n a  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  Č I T L U K                                     

 - OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK -                PRIJEDLOG 

 

Broj: 01-02-  /  -23 

Čitluk,   . siječnja 2023. godine 
 

                   Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne 

i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06), članaka 40. i 27. točka 4. 

Statuta općine Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 

3/13), te članka 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog 

vijeća općine Čitluk“, broj: 8/21), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana  . siječnja 

2023. godine d o n i j e l o  j e 

 

P R O G R A M  
RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ČITLUK ZA 2023. GODINU 

 

I - UVODNE NAPOMENE 
 

Program rada Općinskog vijeća Čitluk (u daljnjem tekstu: Program rada) temelji se na 

ovlastima i nadležnostima Općinskog vijeća Čitluk utvrđenim u Zakonu o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Statutu općine Čitluk i drugim važećim 

zakonskim propisima i općim aktima. U cilju realizacije aktivnosti i zadataka utvrđenih ovim 

Programom, Općinsko vijeće Čitluk će u tijeku 2023. godine održavati, sukladno Poslovniku o 

radu Općinskog vijeća Čitluk, redovne, svečanu i po potrebi izvanredne sjednice. Pored 

spomenutog, Program rada Općinskog vijeća Čitluk za 2023. godinu temelji se i na Programu 

rada Općinskog načelnika i općinskih službi općine Čitluk za 2023. godinu.  

Primjenjujući  ovaj  Program rada kao smjernicu u daljnjem radu Općinsko vijeće Čitluk će 

svoje aktivnosti temeljiti na: 
 

- normativnoj  djelatnosti  kroz  razmatranje  prijedloga  akata koji budu predlagani od 

strane Općinskog načelnika i drugih ovlaštenih predlagatelja te donositi odluke, druge 

propise, opće i pojedinačne akte čije je donošenje u nadležnosti Općinskog vijeća, 

- osiguranju uvjeta za realizaciju donesenih akata, 

- praćenju realizacije aktivnosti po usvojenim aktima, 

- poduzimanju mjera za realizaciju usvojenih akata, 

- i poduzimanju drugih aktivnosti za koje se ukaže potreba. 
 

Osim materijala koji su pojedinačno navedenih u Poglavlju II. - Planirane aktivnosti Općinskog 

vijeća Čitluk za 2023. godinu, Općinsko vijeće Čitluk će u 2023. godini razmatrati i druge 

materijale za koje se ukaže potreba, a sukladno usvojenim zaključcima, razmatrati će i 

inicijative građana za rješavanje pitanja od zajedničkog interesa za građane, otvaranje javne 

rasprave u određenim situacijama i po utvrđenim pravilima kao i neposredno izjašnjavanje 

građana. 

 

II - PLANIRANE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2023. GODINU 
 

 

1. Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanje završnog računa za 2022. godinu; 

Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za financije i Odbor za 

proračun financije i gospodarstvo. 
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2. Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća Proračuna općine 

Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2023. godine; Predlagatelj: Općinski načelnik. 

Priprema: Općinska služba za financije i Odbor za proračun financije i gospodarstvo. 
 

3. Razmatranje Nacrta Plana Proračuna općine Čitluk za 2024. godinu; Predlagatelj: 

Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za financije i Odbor za proračun financije i 

gospodarstvo. 
 

4. Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju Plana Proračuna općine Čitluk za 2024. 

godinu; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za financije i Odbor 

za proračun financije i gospodarstvo. 
 

5. Razmatranje Prijedloga odluke o izvršenju Proračuna općine Čitluk za 2024. godinu; 

Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za financije i Odbor za 

proračun financije i gospodarstvo. 
 

6. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu 

javnih priznanja Općine Čitluk; Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja. Priprema: 

Tajnik Vijeća. 
 

7. Razmatranje Prijedloga odluke o dodjeli javnih priznanja općine Čitluk;   

Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk. Priprema: Tajnik 

Vijeća. 
 

8. Razmatranje Prijedloga plana zaštite od požara općine Čitluk; Predlagatelj: Općinski 

načelnik. Priprema: Općinska služba za civilnu zaštitu;    
 

9. Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju Urbanističkog plana Međugorje - 

Bijakovići; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za graditeljstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša.   
 

10. Razmatranje Prijedloga odluke o provođenju Urbanističkog plana Međugorje - 

Bijakovići; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za graditeljstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša.   
 

11. Razmatranje prijedloga akata po fazama u svezi izrade Prijedloga prostornog plana 

općine Čitluk 2023.-2033.; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba 

za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.   
 

12. Razmatranje Prijedloga odluke o postupku i  uvjetima  za  legalizaciju građevina  

izgrađenih  bez  pravomoćnog odobrenja za gradnju; Predlagatelj: Općinski načelnik. 

Priprema: Općinska služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 

13. Razmatranje Prijedloga odluke o komunalnoj naknadi; Predlagatelj: Općinski   

načelnik. Priprema: Općinska služba za gospodarstvo. 
 

14. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

redu; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za gospodarstvo.  
 

 

15. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju prava korištenja na građevnom 

zemljištu; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za geodetske i 

imovinsko – pravne poslove. 
 

16. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i 

privremenom korištenju javnih površina na području općine Čitluk; Predlagatelj: 

Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša, Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Općinska 

služba za gospodarstvo. 
 

17. Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju Programa katastra komunalnih vodova u 

općini Čitluk; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za geodetske i 

imovinsko – pravne poslove. 
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18. Razmatranje prijedloga akata o obnovi premjera i katastra zemljišta dijela K.O. 

Čitluk; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za geodetske i 

imovinsko – pravne poslove. 
 

19. Razmatranje Prijedloga odluke o uvjetima i načinu dodijele građevnog zemljišta u 

državnom vlasništvu; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za 

geodetske i imovinsko – pravne poslove. 
 

20. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i 

imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-

tehničkih i drugih uvjeta; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Tajnik Vijeća. 
 

21. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja 

Centra za socijalni rad Čitluk; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Priprema: 

Općinska služba za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje i Tajnik Vijeća. 
 

22. Razmatranje Prijedloga odluke o razrješenju članova Općinskog izbornog 

povjerenstva Čitluk; Predlagatelj: Općinski načelnik; Priprema: Tajnik Vijeća. 
 

23. Razmatranje Prijedloga odluke o razrješenju članova Općinskog izbornog 

povjerenstva Čitluk; Predlagatelj: Općinski načelnik; Priprema: Tajnik Vijeća. 
 

24. Razmatranje akata vezanih za imenovanje članova radnih tijela Općinskog vijeća 

Čitluk; Predlagatelj: Općinski načelnik; Priprema: Tajnik Vijeća. 
 

25. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog vijeća Čitluk za 2022. godinu; Nositelj: 

Općinsko vijeće. 
 

26. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za 2022. godinu; Nositelj: Općinski 

načelnik. 
 

27. Razmatranje Izvješća o radu Javnog pravobraniteljstva općine Čitluk za 2022. 

godinu; Nositelj: Javno pravobraniteljstvo općine Čitluk. 
 

28. Razmatranje Izvješća o radu Kulturno-informativnog centar Čitluk za 2022. godinu; 

Nositelj: Kulturno- informativni centar Čitluk.  
 

29. Razmatranje Izvješća o radu Skupštine Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk; 

Nositelj: Javno poduzeće „Broting“ d.o.o. Čitluk. 
 

30. Razmatranje Izvješća o radu Skupštine Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk; 

Nositelj: Javno poduzeće „Broting“ d.o.o. Čitluk. 
 

31. Razmatranje Izvješća o radu Centra za socijalni rad Čitluk za 2022. godinu; Nositelj: 

Centar za socijalni rad Čitluk. 
 

32. Razmatranje Izvješća o radu Gradske ljekarne Čitluk za 2022. godinu; Nositelj: 

Gradska ljekarna Čitluk. 
 

33. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Čitluk za 2022. godinu; Nositelj: Dječji 

vrtić Čitluk. 
 

34. Razmatranje Izvješća o radu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća Čitluk za 2022. 

godinu; Nositelj: Žalbeno vijeće Općinskog vijeća Čitluk. 
 

 

35. Razmatranje Informacije o radu Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku; 

Nositelj: Osnovna škola fra Didaka Buntića u Čitluku. 
 

36. Razmatranje Informacije o radu Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima; Nositelj: 

Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima. 
 

37. Razmatranje Informacije o radu Osnovne škole Čerin u Čerinu; Nositelj: Osnovna 

škola Čerin u Čerinu. 
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38. Razmatranje Informacije o radu Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku; Nositelj: 

Osnovna glazbena Brotnjo u Čitluku. 
 

39. Razmatranje Informacije o radu Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku; 

Nositelj: Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku. 
 

40. Razmatranje Informacije o radu Crvenog križa Čitluk; Nositelj: Crveni križ Čitluk. 
 

41. Razmatranje Informacije o radu direktora Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk;  

Nositelj: Direktor Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk. 
 

42. Razmatranje Informacije o radu direktora Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. 

Čitluk; Nositelj: Direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk. 
 

43. Razmatranje Informacije o radu Policijske stanice Čitluk; Nositelj: Policijska postaja 

Čitluk. 
 

44. Razmatranje Informacije o radu Doma zdravlja Čitluk; Nositelj: Dom zdravlja Čitluk.  
 

45. Razmatranje Informacije o radu Športskog saveza Brotnja; Nositelj: Športski savez 

Brotnja. 
 

46. Razmatranje Informacije o radu Općinskog vijeća Čitluk za razdoblje 01.01.-

30.06.2023. godine; Nositelj: Općinsko vijeće. 
 

47. Razmatranje Informacije o radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene za 

utvrđivanje urbanističko - tehničkih i drugih uvjeta; Nositelj: Povjerenstvo za davanje 

stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta. 
 

48. Razmatranje Informacije o radu Radne grupe za praćenje implementacije Plana 

upravljanja otpadom u općini Čitluk; Nositelj: Radna grupa za praćenje implementacije 

Plana upravljanja otpadom u općini Čitluk. 

 

III - OSTALE ODREDBE 
 

Općinsko vijeće Čitluk će razvijati suradnju s udrugama sa područja općine Čitluk, zatim 

osigurati otvorenu suradnju sa svim potencijalnim partnerima iz oblasti gospodarstva, 

znanosti, sporta i kulture te sa drugim jedinicama lokalne samouprave iz zemlje i inozemstva. 
  

Pored tema i aktivnosti predloženih u ovom Programu rada, Općinsko vijeće Čitluk će 

redovito zahtijevati od Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu da podnose 

informacije o stanju i problematici, koje treba da razmotri Općinsko vijeće Čitluk, te da 

blagovremeno predlože odgovarajuće odluke, zaključke i rješenja ili druge akte koji će se 

razmatrati na sjednicama Općinskog vijeća Čitluk.  
 

Materijali predviđeni za razmatranje dostavljat će se Općinskom vijeću Čitluk u propisanim 

rokovima utvrđenim Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Čitluk. Zadaće utvrđene ovim 

Programom rada su samo okvirne. Ovlašteni predlagatelji se ovim Programom rada ne 

ograničavaju, već se od njih očekuje da podnose i druge prijedloge tijekom 2023. godine, koji 

će se sukladno proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Čitluk uvrštavati u 

prijedloge dnevnih redova sjednica Vijeća.  
 

Program rada Općinskog vijeća Čitluk objaviti će se u "Službenom glasilu Općinskog vijeća 

općine Čitluk".                                                            

                   

                                                                                   P R E D S J E D N I K 

                                                                                 Općinskog vijeća Čitluk                                         

                                                                                _______________________ 

                                                                                  Predrag Smoljan, dipl.oec.   
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