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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
sa devetnaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk 

  
Sjednica Općinskog vijeća Čitluk (u daljnjem tekstu: Vijeće) je sazvana za dan 12. srpnja 2018. godine u Maloj 
dvorani Kulturno - informativnog centra Čitluk s početkom u 1100 sati. Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao 
Predrag Smoljan, Predsjednik Vijeća. Gospodin Smoljan je pozdravio sve nazočne vijećnike i Tajnika Vijeća 
Ivu Bevandu, suradnike Općinskog načelnika Marina Radišića, Javnog pravobranitelja općine Čitluk Mladenku 
Stojić, ravnateljicu Dječjeg vrtića Čitluk Anicu Božić, predsjednicu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine 
Čitluk Veroniku Volarić te predstavnike medija. Informirao je nazočne da Općinski načelnik Marin Radišić nije 
nazočan današnjoj sjednici. 
Tajnik Općinskog vijeća Ivo Bevanda je uradio prozivku vijećnika. Konstatirana je nazočnost 16 vijećnika od 
ukupno 25, koliko ih broji Vijeće. Prozivci nisu nazočili Marina Zubac, Josipa Martinčić, Luca Bajkuša, Ilija 
Šego, Saša Grgić, Jozo Zovko, Darko Primorac (obavijestili Predsjednika i Tajnika o nedolasku na sjednicu 
Vijeća), Danijel Ćavar i Tomislav Glamuzina (najavili kašnjenje na početak sjednice).  
Predsjednik je predložio dnevni red naveden u sazivu devetnaeste sjednice. S obzirom da nije bilo prijedloga 
vezanih za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, isti je dat na glasovanje. Predloženi dnevni red je 
usvojen jednoglasno. Vijećnici Tomislav Glamuzina i Danijel Ćavar su se, uz dopuštenje Predsjednika Vijeća, 
pridružili ostalim vijećnicima u radu. Nazočno je 18 vijećnika.  
Ad.1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa osamnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk; 
Nije bilo primjedbi na Izvadak iz Zapisnika sa osamnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk. Sukladno članku 
87. Poslovnika o radu Vijeća, Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe, odnosno u kojem su prema usvojenim 
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. Zaključena je prva točka dnevnog reda. 
Ad.2. Pitanja vijećnika;  
Jure Džida pita ima li slučajeva bespravne gradnje u obuhvatu planova prostornog uređenja te tko vodi računa o 
takvim slučajevima. Traži pismeni odgovor od Općinske službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša, Odsjeka za inspekcijske poslove Općine Čitluk i Općinskog načelnika na svoje pitanje koje glasi: Tko 
prati građevine koje se grade? Informira nazočne da je prethodno od Tajnika Ureda Općinskog načelnika Maria 
Rozića zatražio primjerak ugovora sklopljenog između Općine Čitluk i tvrtke „Delta Security“ d.o.o. Čitluk. 
Kako mu, do danas, nije dostavljen primjerak ugovora, ponavlja svoj zahtjev na današnjoj sjednici Vijeća. 
Pojašnjava da to traži iz razloga kako bi saznao što odredbe ugovora daju za pravo djelatniku „Delte“ 
angažiranom na općinskoj portirnici. Dodaje kako treći put doživljava, skoro pa fizički, napad od djelatnika 
„Delte“. Smatra da bi, u slučaju da je i on bio „nabrijan“ kao djelatnik „Delte“, verbalni sukob prerastao u 
fizički. Komentira kako je dogovor o ugovoru vjerojatno postignut na benzinskoj crpki „Barbarić benz“ s 
obzirom da vlasnik „Delta Security“ ima kuću u neposrednoj blizini te kako naređuje koga treba isprovocirati i 
natjerati na ovakve postupke s ciljem da narod priča kako se pojedinci tuku u Općini. Informira nazočne kako 
mu je Tajnik Rozić odgovorio da ne posjeduje primjerak ugovora te da je isti u Općinskoj službi za financije. 
Komentira kako ne može reći gospodinu Roziću da laže ali da sumnja u njegov odgovor. Traži da mu se dostavi 
primjerak ugovora, uz opasku kako dostavu ne treba vezati za sljedeću sjednicu Vijeća čiji termin održavanje 
jeste neizvjestan. Jakov Stojić komentira kako mu nije poznato koliko su vijećnici upućeni u situacije kada se 
trudnice pred porod upućuju na burzu rada te ih se, a i to je upitno, nakon poroda i oporavka vraća u radni 
odnos. Dodaje kako ne zna dopušta li Zakon takve slučajeve te pita gdje je glas morala i suosjećanja. Može li 
Načelnik razgovarati s direktorima i vlasnicima tvrtki koje to rade i upozoriti ih - pita vijećnik Stojić. Dragan 
Kozina komentira kako ne zna ima li smisla uopće postavljati vijećnička pitanja s obzirom da se na iste 
dobivaju odgovori da bi se zadovoljila forma a ne da se odgovori vijećniku. Smatra da bi puno učinkovitiji bio 
sadržaj odgovora u kojem stoji „neću da odgovorim“. Traži da subjekt kojem je pitanje upućeno odgovara 
vijećnicima a ne samo da pitanja prosljeđuje pomoćnicima i službama. Predrag Smoljan odgovara da mu je 
poznata situacija na koju ukazuje vijećnik Kozina. Dodaje da se više puta inzistiralo na tome da u potpisu 
odgovora bude osoba kojoj je to pitanje upućeno te da ista navede u odgovoru izvore informacija. Danijel 
Ćavar: Koje aktivnosti se planiraju provesti vezano za nezakonitu prodaju likera i meda sumnjive kvalitete na 
području Međugorja i Bijakovića? Zaključena je druga točka dnevnog reda. 
Ad.3. Izvješće o radu za 2017. godinu Dječjeg vrtića Čitluk;  
Izvješće je prezentirala Anica Božić, ravnateljica predškolske javne ustanove Dječji vrtić Čitluk. Otvorena je 
rasprava. Dragan Kozina pita kada se nagomilao porezni dug. Smatra da nije riječ o prošloj godini s obzirom da 
u izvješćima prijašnjih godina nema informacija o postojanju porezne obveze. Dodaje da u financijskom dijelu 
Izvješća nema poreznih stavki te traži informaciju o toj obvezi na godišnjoj razini. Vezano za navode iz 
uvodnih napomena a koje se odnose na troškove zalijevanje travnjaka, smatra neprimjerenim da jedan vrtić 
nema zelenu površinu. Koliki je iznos vode na godišnjoj razini - pita vijećnik Kozina. Anica Božić odgovara 
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kako se navedeni porezni dug odnosi na razdoblje od 2014. do 2018. godine. Smatra kako je, s obzirom na 
krajolik u kojem živimo i konstante vrućine a i situaciju u kojoj je Vrtić, prioritetnije novac namijenjen za vodu 
iskoristiti za kupovinu didaktičkih pomagala koja su djeci potrebna. Pomoćnik Općinskog načelnika za 
financije Pavo Zovko potvrđuje da se obveze odnose na spomenuto razdoblje. Informira nazočne da je polovina 
traženog iznosa uplaćena Poreznoj upravi i da je to vezano za  poreze na plaće i doprinose. Predrag Smoljan: 
Ovdje se radi o porezu na plaće i doprinose. U mandatu prethodne ravnateljice je potpisan ugovor o obročnom 
plaćanju sa Poreznom upravom. Međutim, ugovor nije ispoštovan od strane Vrtića te je došlo do obračunavanja 
kamata. Sada je dio duga uplaćen te se izbjegao rast kamata i dovelo ustanovu u povoljnije financijsko stanje. 
Jakov Stojić pita bi li bilo bolje da se dug rješavao kontinuirano a ne odjednom. Anica Božić: Pronaći ćemo 
način kako riješiti ostatak duga. Ljudi imaju sluha za naš problem a imamo i najavu pojedinih donacija. Predrag 
Smoljan: Određena sredstva su prebačena kako bi se riješio dio duga i kako bi se izbjegle dodatne kamate. U 
Proračunu imamo predviđenu stavku za cijelu godinu a ista je već isplaćena u pola godine. To je bilo moguće 
bez odluke Vijeća. Ukoliko bude potrebno još sredstava onda ćemo u predstojećem razdoblju imati rebalans 
proračuna kako bismo riješili taj dug. Jure Džida: Kako prethodni načelnik nije znao za postojanje ovog duga s 
obzirom da je o svemu vodio računa? Zaključena je rasprava. Prijedlog zaključka kojim Općinsko vijeće Čitluk 
usvaja izvješće o radu za 2017. godinu Dječjeg vrtića Čitluk je dat na glasovanje te je jednoglasno usvojen. 
Zaključena je treća točka dnevnog reda. 
Ad.4. Izvješće o radu za 2017. godinu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk; 
Izvješće je prezentirala Veronika Volarić, predsjednica Žalbenog vijeća. Otvorena je rasprava. Jakov Stojić 
podsjeća na ranija izlaganja u kojima je tvrdio kako je posao u Žalbenom vijeću potplaćen. Pita koliko bi 
koštale usluge odvjetnika da su oni angažirani umjesto članova Žalbenog vijeća. Predsjednik Vijeća je 
pozdravio Marina Musu, pomoćnika zapovjednika Policijske stanice Čitluk, koji je upravo stigao na sjednicu 
Vijeća. Zaključena je rasprava. Prijedlog zaključka kojim Općinsko vijeće Čitluk usvaja izvješće o radu za 
2017. godinu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk je dat na glasovanje te je jednoglasno usvojen. 
Zaključena je četvrta točka dnevnog reda. 
Ad.5. Informacija o radu za 2017. godinu Policijske stanice Čitluk; 
Informaciju je prezentirao Marin Musa, pomoćnik zapovjednika Policijske stanice Čitluk. Otvorena je rasprava. 
Dragan Kozina podsjeća na svoje ranije vijećničko pitanje. Pita kako je moguće da Policijska stanica Čitluk ne 
posjeduje radar za mjerenje brzine. Dodaje da nema informaciju o svim ostalim općinama ali da mu je poznato 
kako isti posjeduju Grad Mostar te općine Čapljina i Neum. Pita je li potreban poseban djelatnik za rukovanje 
radarom, uz opasku da pretpostavlja kako nije potreban. Komentira da kod nas radar postoji isključivo onda 
kada patrola iz Mostara dođe u Čitluk. Rješavanje ovog pitanja kvalificira kao žurno. Postoji li način da se 
Čitluk izbori za postavljanje radara na kriznim točkama ili da se nabavi mobilni - pita vijećnik Kozina. Dodaje 
kako je često svjedok vožnje motorista na zadnjem kotaču bez prigušivača, posebno za vrijeme održavanja 
krunice i mise u Međugorju. Postoji li način da se to sankcionira - pita vijećnik Kozina. Marin Musa odgovara 
kako je pored nedostatka kvalificiranog kadra, jedan od većih problema i nedostatak profesionalne suvremene 
opreme. Informira nazočne kako je posljednji radar nabavljen devedesetih godina prošlog stoljeća. Pojašnjava 
kako je sjedište Uprave u Mostaru te policijska stanica ne može „na svoju ruku“ nabavljati opremu. Zahtjevi i 
dopisi su, po ovom pitanju, upućivani više puta na adekvatne adrese. Pored nedostatka novih uređaja, problem 
postoji i oko uređaja koji su u posjedu stanice a nisu u funkciji. Aktualan je i problem sa manjkom djelatnika, 
konkretno manjkom 18 djelatnika. Dodaje da je u poslove Policije uključena politika, što ne bi smio biti slučaj. 
Dragan Kozina replicira kako shvaća problem nedostatka djelatnika. Dodaje kako o nama ne odlučuje netko iz 
Zenice već isključivo Hrvati iz Mostara te smo svakako svi dio politike. Možemo li mi kao Vijeće uputiti neki 
dopis te izraziti neko nezadovoljstvo funkcioniranjem Uprave - pita vijećnik Kozina. Predrag Smoljan replicira 
kako je u prošlom sazivu Vijeća upućen zahtjev vezan za formiranje Policijske uprave u Čitluku odnosno 
formiranje Policijske stanice u Međugorju. Drago Vasilj komentira kako je upoznat sa situacijom u Policiji. 
Pita gospodina Musu kako je moguće da policajac sjedi i pije kavu u kafiću a na metar od njega je parkiran 
automobil na trotoaru. Zašto Policija ne reagira na nepropisno parkirana dostavna vozila, koja su svakodnevica 
u Međugorju. Zašto policajac ne može ustati i napisati prekršajni nalog - pita vijećnik Vasilj. Podržava 
izlaganje vijećnika Kozine vezano za nepropisnu vožnju motorista, uz opasku kako je motorista ove godine 
manje jer su vjerojatno otišli na rad u Njemačku. Podsjeća da su mještani dostavili peticiju, koja je proslijeđena 
Načelniku i Zapovjedniku Policije, a koja se odnosi na problem brze vožnje u naseljenim mjestima. Ukazuje na 
problem nelegalne prodaje suvenira, meda i roba sumnjive kvalitete. Naglašava da je 99% tih prodavača iz 
drugih općina, primjerice Čapljine ili Ljubuškog. Komentira kako na područjima tih općina postoje javne 
površine na kojima bi mogli prodavati svoje artikle, ali ne smiju jer se boje, pa su došli u Međugorje i 
Bijakoviće. Podsjeća da je ranije postavljao pitanja Inspekciji, koja smatra Policiju odgovornom. Vijećnik 
Vasilj smatra da bi Inspekcija trebala provoditi nalog a Policija asistirati. Marin Musa: Što se tiče bespravne 
prodaje, Policija ne može djelovati mimo svoje nadležnosti. Ovo ne spada u nadležnost Policije. Provodimo 
akcije uklanjanja automobila s trotoara te akcije vezane za motocikliste. Policajci obavljaju svoj posao ali u 
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pojedinim slučajevima imaju pravo i oprostiti prekršaj. Postoji minimalna norma koju oni moraju ispuniti. Ne 
može Zapovjednik hodati s policajcima i tjerati ih da pišu kazne. Svi smo ljudi, neki rade bolje a neki lošije. 
Drago Vasilj replicira kako nije tvrdio da Zapovjednik mora hodati s policajcima. Smatra kako niti jedan 
prekršajni nalog nije napisan u Međugorju. Traži odgovor na pitanje vezano za odnos Inspekcije i Policije. 
Marin Musa odgovara da su skoro svi nalozi s područja Međugorja. Dodaje kako Policija nije nikada, a niti 
smije, uskratila pomoć Inspekciji. Naglašava da se ne inzistira na rokovima za traženje asistencije. Drago Vasilj 
replicira kako proizlazi zaključak da je problem u Inspekciji te da oni ne traže pomoć. Vlatka Martinović 
podržava izlaganje vijećnika Kozine i predlaže upućivanje informacije nadležnom ministarstvu a koja bi 
obuhvatila popis problema u našoj policijskoj postaji. Smatra da bismo ih na taj način potaknuli da nam 
pomognu s kadrom i opremom. Naglašava važnost podataka vezanih za broj stanovnika u sezoni na području 
naše općine. Predlaže da se dopis odnosno informacija uradi u suradnji s Policijskom stanicom Čitluk 
najkasnije do sljedeće sjednice Vijeća jer je u tijeku izrada prijedloga proračuna za sljedeću godinu. Predrag 
Smoljan se slaže s prijedlogom, uz opasku kako treba provjeriti pravne mogućnosti i pronaći formu kako 
utjecati na više razine vlasti. Podsjeća da smo prošle godine dobili opremu za videonadzor javnih površina koja 
bi trebala uskoro biti u funkciji. Pohvaljuje komunikaciju i suradnju Zapovjednika Policijske stanice i 
Općinskog načelnika. Zaključena je rasprava. Zaključena je peta točka dnevnog reda. 
Ad.6. Informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk za razdoblje 01. siječnja - 30. lipnja 2018. godine; 
Uvodne napomene su dali Predrag Smoljan i Ivo Bevanda. Otvorena je rasprava. Vijećnici Jure Džida i Dragan 
Kozina pohvaljuju izradu informacije. Zaključena je rasprava. Zaključena je šesta točka dnevnog reda. 
Ad.7. Prijedlog odluke kojom se odobrava isplata financijskih sredstava za pomoć pri nabavci terenskog 
vozila (pick-up) za potrebe Hercegovačke gorske službe spašavanja Čitluk; 
Prijedlog je obrazložio Ivo Bevanda, Tajnik Općinskog vijeća; Otvorena je rasprava. Drago Vasilj ističe kako je 
prijedlog odluke rezultat zajedničkog rada te je usklađen sa člankom 8. Odluke o uvođenju zone posebnog 
prometnog ustroja i naknade za korištenje lokalnih prometnica u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, 
općina Čitluk, koji propisuje kako se sredstva ostvarena od naknade mogu, između ostalog, koristiti i za 
projekte od posebnog interesa za mjesne zajednice u zoni posebnog prometnog ustroja. Naglašava da je ovaj 
projekt u potpunosti od posebnog interesa za mjesne zajednice. Pojašnjava da članovi Hercegovačke gorske 
službe spašavanja prvenstveno spašavaju upravo one osobe koje plaćaju vinjetu odnosno hodočasnike. 
Informira nazočne da je u planu davanje prostorija na korištenje HGSS-u te je župnik Šakota obećao pomoći. 
Zaključena je rasprava. Prijedlog odluke kojom se odobrava isplata financijskih sredstava za pomoć pri 
nabavci terenskog vozila (pick-up) za potrebe Hercegovačke gorske službe spašavanja Čitluk je dat na 
glasovanje te je jednoglasno usvojen. Zaključena je sedma točka dnevnog reda. 
Ad.8. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo; 
Uvodne napomene je dala Jasna Karačić, Pomoćnica Općinskog načelnika za gospodarstvo. Otvorena je 
rasprava. Jure Džida smatra da sastavni dio prijedloga treba biti i skica. Pojašnjava kako se prijedlog, pored 
Općinske službe za gospodarstvo, odnosi i na Općinsku službu za geodetske i imovinsko - pravne poslove te 
Općinsku službu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Jasna Karačić odgovara da se skice ne 
dostavljaju iz razloga jer je Vijeće već usvojilo parcelaciju na ovom terenu. Skice će biti predmet rasprave kada 
se bude raspravljalo o dodijeli. Zaključena je rasprava. Prijedlog odluke o pristupanju dodjeli koncesija za 
korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Čitluk je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. 
Zaključena je osma točka dnevnog reda. 
Ad.9. Razno;  
Predrag Smoljan informira nazočne da je na adresu Vijeća stigao dopis tvrtke „Mabo“ d.o.o., zastupane po 
odvjetnicima Sanji Iličić i Luki Božiću. Navedenim dopisom se traži izmjena Odluke o radnom vremenu 
trgovačkih i obrtničkih radnji, kao i ugostiteljskih objekata na području općine Čitluk. Aktualnom odlukom se 
dopušta trgovačkim radnjama s mješovitom robom ukupne površine do 100 m2, samo na području naseljenih 
mjesta Međugorje i Bijakovići, radno vrijeme od 07 do 18 sati u razdoblju ljetnog računanja vremena, a u 
razdoblju zimskog računanja vremena od 7 do 17 sati. Zastupnici tvrtke „Mabo“ smatraju kako su općinskom 
odlukom diskriminirani i stavljeni u  nezavidan položaj te prijete tužbom. Predsjednik informira nazočne da je 
dopis dostavljen Općinskom načelniku kao ovlaštenom predlagatelju te Javnom pravobranitelju Općine Čitluk.   
Dragan Kozina pita kako je reguliran rad kladionica s obzirom da pojedine rade do 23 sata. Ukoliko rad 
kladionica nije reguliran, možemo li i njih uvrstiti u odluku?  Ako ćemo se pozivati na prava radnika treba onda 
i na njih misliti - ističe vijećnik Kozina. Predrag Smoljan odgovara kako kladionice nisu navedene jer nisu u 
našoj nadležnosti. Podsjeća da kladionicama odobrenje za rad daje nadležno federalno ministarstvo. Jure Džida 
informira nazočne kako su ga članovi Školskog odbora Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku upoznali sa 
akcijom prikupljanja sredstava po pitanju uvođenja video nadzora. Predlaže da se sredstva planirana za čuvanje 
Općine i djelatnika preusmjere za instaliranje video nadzora. Smatra kako imamo općinskih djelatnika koji 
nemaju nikakvih zaduženje pa  mogu čuvati Općinu bez „Delta Security“. Jakov Stojić replicira konstatacijom 
da Općina Čitluk nije jedini subjekt koji koristi usluge zaštite objekata. Naglašava kako se u svakoj instituciji 
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mora znati red. Pojašnjava da smo svakodnevno svjedoci da pojedinci ulaze u Općini ponašajući se kao da je 
riječ o njihovom privatnom vlasništvu. Ističe da zaštita mora postojati. Josip Grbavac predlaže da vijećnici 
dežuraju i čuvaju Općinu. Predrag Smoljan informira nazočne da su određena sredstva za video nadzor 
prikupljena a ostatak troškova će pokriti Škola svojim sredstvima. Jure Džida komentira da Općinu osigurava 
djelatnik pod prezimenom Stojić. Komentira da se ovakve stvari ne bi događale kada bi zaštitar Stojić bio „u 
pola“ kao vijećnik Stojić. Dodaje kako mu je poznato da osiguranje Općine mora biti adekvatno riješeno. 
Smatra da postoji veći broj općinskih djelatnika koji nisu raspoređeni a mogli bi obavljati djelatnost čuvara. 
Ponavlja kako se nada da će mu Tajnik Rozić dostaviti ugovor Općine i „Delta Security“. Dragan Kozina 
replicira da prijedlog Josipa Grbavca trebaju prihvatiti svi oni koji se osjećaju besposleno pa da mogu dežurati 
u Općini. Drago Vasilj smatra da redarsku službu, s obzirom na stanje u Općini, treba dodatno pojačati. Predrag 
Smoljan replicira da je bilo prijedloga vezanih za uvođenje redarske službe u vijećnici ali on osobno smatra da 
to nije potrebno. 
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