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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

sa 25. redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk 

  

Sjednica Općinskog vijeća Čitluk (u daljnjem tekstu: Vijeće) je sazvana za dan 28. veljače 2019. 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, Općinskog načelnika Marina Radišića i njegove suradnike, Javnu 
pravobraniteljicu općine Čitluk Mladenku Stojić, koordinatora Općinskog razvojnog tima Slavena Markotu te 
predstavnike medija. Predsjednik je nazočne upoznao da je došlo do promjene na čelu Kluba vijećnika HDZ 
1990 - neovisni vijećnik Jure Džida te će dužnost predsjednika Kluba, umjesto dosadašnjeg predsjednika Jure 
Džide, ubuduće obnašati vijećnik Dragan Kozina. Tajnik Općinskog vijeća Ivo Bevanda je uradio prozivku 
vijećnika. Konstatirano je da sjednici nazoči 19 vijećnika od ukupno 25, koliko ih broji Vijeće. Prozivci nisu 
nazočili Luca Bajkuša, Josipa Martinčić, Ilija Šego, Jozo Zovko (obavijestili Predsjednika i Tajnika o 
nedolasku na sjednicu Vijeća), Vlatka Martinović i Darko Primorac (najavili kašnjenje na početak sjednice). 
Predsjednik Vijeća je predložio dnevni red naveden u sazivu 25. sjednice. Otvorena je rasprava o prijedlogu 
dnevnog reda. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena. Predloženi dnevni red je dat na glasovanje te 

je usvojen jednoglasno.  

 

Ad.1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Čitluk; 
Nije bilo primjedbi na Izvadak iz Zapisnika sa 24. 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;  

Vijećnici Vlatka Martinović i Darko Primorac su se, uz dopuštenje Predsjednika Vijeća, pridružili ostalim 
vijećnicima. Nazočan je 21 vijećnik. Jure Džida pita može li se čitlučkim mažoretkinjama ustupiti par termina 
za treniranje u Gradskoj sportskoj dvorani. Podsjeća da će se dana 05. svibnja u Čitluku održati državno 
prvenstvo mažoretkinja. Kao jedno od rješenja vidi da se večernji termini nekih klubova organiziraju na 
vanjskim terenima. Drugo pitanje vijećnika Džide je upućeno Općinskom načelniku a ono glasi: Možete li 
razgovarati sa menadžmentom JP „Broćanac“ u svezi sa izmjenom odredbi odluke vezanih za ispostavu 
fiktivnih računa za vodu, kanalizaciju i odvoz smeća u razdoblju dok objekti ne rade? Vijećnik Džida 
pojašnjava da pojedini objekti uopće ne rade po sedam ili osam mjeseci a cijelo to vrijeme „Broćanac“ im 
ispostavlja fiktivne račune u iznosima od 50 do 100 KM mjesečno. Općinski načelnik Marin Radišić odgovara 
kako Općina i mažoretkinje imaju korektnu suradnju. Informira nazočne da je upoznao mažoretkinje sa 
raspisanim Javnim pozivom za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za općinu Čitluk utvrđenih 
Proračunom Općine Čitluk za 2019. godinu. Dodaje kako može obaviti razgovore sa rukovodstvom Gradske 
sportske dvorane vezano za termine, uz opasku kako treba biti svjestan da se u takvoj situaciji termine treba 
nekom uzeti da bi se dalo nekom drugom. Naglašava da ne može prejudicirati ishod takvih dogovora. Vezano 
za drugo pitanje vijećnika Džide, Načelnik podsjeća da je donošenje odluke u nadležnosti Vijeća a ne 
Načelnika. Replicira kako je pogrešno račune kvalificirati fiktivnim. Poziva nazočne da usporede naše cijene 
koštanja sa cijenama susjednih općina. Podsjeća da svatko tko je nezadovoljan cijenama može zatražiti vlastiti 
kontejner te da plaća cijenu nakon pražnjenja kontejnera. Jakov Stojić čestita vijećniku Draganu Kozini na 
preuzimanju dužnosti predsjednika Kluba vijećnika HDZ 1990 - neovisni vijećnik Jure Džida. Vijećnik Stojić 
pita može li se napraviti takav ambijent pa da se svi nazočni ponašaju sukladno odredbama Poslovnika o radu 
Vijeća. To se posebice odnosi na točku „Pitanja vijećnika“ pod kojom se često iznose vlastita stajališta te otvara 
niz rasprava a poznato je kako ima posebna točka dnevnog reda za takve namjene. Predrag Smoljan pojašnjava 
da su pitanja vijećnika obrađena čak dva puta u aktualnom Poslovniku. Poziva vijećnike da se upoznaju sa tim 
odredbama. Vjeruje da će nakon toga sve biti jasnije i ekspeditivnije. Drago Vasilj pita Načelnika ima li 
podatak koliko Međugorje i Bijakovići odnosno općina Čitluk imaju turističkih kreveta u svim kategorijama 
objekata. Pomoćnica Općinskog načelnika za gospodarstvo Jasna Karačić odgovara da, prema podacima 
vezanim za objekte koji imaju općinska odnosno županijska rješenja, općina Čitluk ima oko 17 000 kreveta. 
Drago Vasilj replicira kako je znao da će odgovor biti takav, uz konstataciju da ta brojka nije niti blizu stvarnog 
stanja.  Dodaje kako se samo nama može dogoditi da nam nestane 200 obveznika plaćanja ekološke pristojbe. 
Marin Radišić replicira kako nije „nestalo“ 200 obveznika. Podsjeća da Zakon poznaje mogućnosti prijave i 
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odjave djelatnosti. U trenutku odjave djelatnosti, dotadašnji obveznik plaćanja ekološke pristoje automatski je 
to prestao biti - rekao je gospodin Radišić. Predrag Smoljan replicira kako nije poanta samo u pitanju prijave i 
odjave. Dodaje kako je dosta ljudi izgubilo rješenja te nemaju uvjeta da ishode nova rješenja iz objektivnih ili 
subjektivnih razloga. Osvrće se i na pitanje privremenih rješenja. Danijel Ćavar pita u kojoj fazi je postavljanje 
kućnih brojeva po mjesnim zajednicama i tko kasnije ima obvezu plaćanja. Marin Radišić odgovara kako je 
proveden natječaj te je potpisan ugovor sa tvrtkom „Geometrika“ d.o.o. Grude. Rade se pripreme za 
postavljanje kućnih brojeva u naseljenim mjestima gdje to do sada nije bio slučaj. Ranije su okončani projekti u 
Čitluku, Međugorju i Bijakovićima. Sukladno odluci Vijeća, obveza plaćanja iznosi 20 KM po kućanstvu. 
Dragan Kozina pita Predsjednika i Tajnika Vijeća može li se pored redovite dostave materijala preko 
dostavljača raditi i elektronska dostava materijala svim vijećnicima. Zatražio je da njegovo drugo pitanje bude 
unijeto u cijelosti u Zapisnik a ono glasi: Smatra li Općinska služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša, nakon održane javne prezentacije Nacrta Urbanističkog plana „Međugorje - Bijakovići“ te iznijetih 
primjedbi mjesnih zajednica i ostalih nazočnih, taj isti nacrt kao ozbiljan materijal koji se sukladno 
procedurama može i realizirati ili bi trebalo pripremiti izmjenjeni nacrt koji bi zadovoljio osnovne zahtjeve 
iznijete na javnoj prezentaciji te bi bio kvalitetna podloga za iznošenje primjedbi i prijedloga? Dodaje kako se 
na javnoj prezentaciji moglo čuti mišljenje većine a Služba, po njemu, nastavlja raditi kao da se ništa nije čulo. 
Traži da mu se dostavi zapisnik sa javne prezentacije Nacrta Urbanističkog plana „Međugorje - Bijakovići“, 
koji je rađen na temelju audio snimke. Predrag Smoljan odgovara kako barem trećina vijećnika svaku sjednicu 
dobije materijale i elektronskim putem. Pojašnjava da je riječ o članovima Kolegija Vijeća i radnih tijela 
Vijeća. U slučaju da dostava bude isključivo elektronskim putem onda je nužno uraditi izmjenu Poslovnika o 
radu Vijeća - rekao je gospodin Smoljan. Tomislav Glamuzina pita kada možemo očekivati nastavak radova na 
dionici prometnice Dragićina - Čerin te nastavak radova na dionici Gornja Blatnica - Gornji Hamzići. Drugo 
pitanje vijećnika Glamuzine je vezano za postavljanje kućnih brojeva. Osvrće se na desetak obiteljskih kuća 
smještenih na potezu kod kuće vijećnika Glamuzine a koje pripadaju K.O. Čalići. Sa ciljem da se ne bi unosila 
zabuna te da primjerice jedna kuća ne bi nosila natpis „Čerin 1“ a susjedna „Čalići 55“ iznosi zahtjev da se i 
ovim kućama odredi čerinski broj. Marin Radišić odgovara kako je dio radova na dionici Dragićina - Čerin 
rađen prije desetak dana. Vezano za prilaz crkvi u Čerinu, radovi počinju ovih dana a najkasnije u slijedećem 
tjednu. Vezano za kućne brojeve, pojašnjava da pored navedenih kuća ima i slučaj jedne kuće koja je smještena 
u K.O. Hamzići. Smatra kako je logično da te kuće nose čerinske brojeve. Sa tim su upoznati predsjednici 
mjesnih zajednica Čerin i Čalići. Marina Zubac se osvrće na pitanje vezano za termine u Gradskoj sportskoj 
dvorani. Osvrće se na podatak da termini srednje škole iznose osam sati dnevno. Pita Načelnika ima li saznanja 
o početku izgradnje sportske dvorane srednje škole. Marin Radišić odgovara kako je završen glavni projekt 
izgradnje sportske dvorane Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku te Općina ima osigurana sredstva u 
iznosu od 200 000 KM. Pojašnjava da ta sredstva nisu dostatna za ulazak u investiciju te će su predstojećem 
razdoblju nastojati osigurati dodatna sredstva kako bi se krenulo sa radovima. Darko Primorac se osvrće na 
planiranu treću točku dnevnog reda današnje sjednice. Pita je li rađena ikakva analiza koliko je ljudi napustilo 
Brotnjo. Smatra da po Strategiji moramo znati gdje smo danas odnosno gdje želimo biti 2027. godine. Podsjeća 
da je ovo pitanje postavljao i prošle godine. Pojašnjava da je informacija o tome koliko nas ima preduvjet da 
bismo znali gdje smo danas te da u Strategiji nije našao tražene podatke. Pita Predsjednika Vijeća kada će se 
održati tematska sjednica o Međugorju i Bijakovićima. Marin Radišić odgovara da se prijedlog teksta Strategije 
danas ne može mijenjati već se isti može usvojiti odnosno odbaciti od strane vijećnika. Pojašnjava da su 
vijećnici imali više puta mogućnost sudjelovanja u izradi Strategije te uzima primjer vijećnika Joze Zovke, čiji 
su prijedlozi obuhvaćeni Strategijom. Darko Primorac replicira kako je upravo on predlagatelj uvrštavanja 
Centra za poduzetništvo mladih u Strategiju, čemu je i udovoljeno. Pita zna li se koliko je ljudi bilo u Brotnju 
2016. godine a koliko ih ima danas. Je li se radio neki popis te je li Općina nešto poduzimala po tom pitanju - 
pita vijećnik Primorac. Marin Radišić odgovara da ne radi Općina popis stanovništva. Podsjeća da je službeni 
popis na razini države organiziran 2013. godine. Pojašnjava da se podaci vezani za broj vjernika mogu dobiti 
od župnih ureda te su isti prikupljeni tijekom blagoslova domova. Predrag Smoljan komentira kako je preduvjet 
za održavanje tematske sjednice Vijeća priprema iste. Ta priprema podrazumijeva održavanje sjednica Kolegija 
i radnih tijela te sastanak sa osobama koje bi nazočile tematskoj sjednici i sudjelovale u radu iste. Naglašava da 
termin održavanje te sjednice ne zavisi od volje Predsjednika Vijeća već puno većeg broja osoba. Podsjeća da 
je jedan takav pripremni sastanak ranije održan a istom je nazočilo sedam ili osam predstavnika mjesnih 
zajednica, župnik župe svetoj Jakova i članovi Kolegija. Gospodin Smoljan informira nazočne da su se tada čuli 
oprečni stavovi predstavnika mjesnih zajednica po pitanju održavanja tematske sjednice. Dok su jedni zastupali 
stav o nužnosti održavanja sjednice drugi su bili izričito protiv održavanja iste. Naglašava da je on osobno za 
zakazivanje sjednice čim se utvrde pitanja o kojima će raspravljati, uz uvjet da istoj svakako nazoče 
predstavnici mjesnih zajednica. Saša Grgić pita Načelnika je li moguće da se prikupe podaci župnih ureda o 
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popisu njihovih župljana. Smatra kako će biti interesantno usporediti podatke prikupljene službenim popisom 
2013. godine sa podacima župnih ureda iz 2018. godine. Komentira kako nažalost živimo u državi koja ne radi 
popis svakih četiri ili pet godina te smo primorani da se oslanjamo na alternativne podatke, poput podataka 
župnih ureda. Marin Radišić odgovara da te dvije kategorije popisa uopće nisu usporedive. Dodaje da je 
poznato koja je metodologija popisa stanovništva te se tu popisuju i osobe koje tu ne žive. Predrag Smoljan 
informira nazočne da je kao djelatnik Općine bio angažiran na poslovima popisa stanovništva 2013. godine. 
Dodaje kako je ružno manipulirati sa ovakvim pitanjima koji su svakako ozbiljna tema. Pojašnjava da je razlika 
između broja stanovnika na službenom popisu i broja stanovnika po popisu župnih ureda oko 3500 ljudi. 
Zaključuje da se mogu uspoređivati isključivo podaci župnih ureda iz 2013. godine sa onim iz 2018. godine. 
Usporedbu podataka iz službenog popisa iz 2013. godine i popisa župnih ureda iz 2018. godine ocjenjuje 
pokušajem manipulacije. Saša Grgić traži pismeni odgovor na svoje pitanje koje glasi: Mogu li se dobiti na 
uvid podaci župnih ureda o popisu župljana iz 2018. godine? Dragan Kozina pita može li se vidjeti sa župnim 
uredima da se uradi informacija o broju župljana za 2014. i 2019. godinu. Predrag Smoljan odgovara da je 
osobno tražio takve podatke za svoju župu te je upoznat sa problemima oko izrade takve informacije s obzirom 
da župljani žive u tri različite općine. Upoznaje nazočne da ima podatke za sve župe izuzev jedne. Drago Vasilj 
smatra da je MUP najrelevantniji za dostavu ovih podataka s obzirom da se svatko tko je napustio mjesto 
boravka odjavio u MUP-u. Marin Radišić odgovara da Općina Čitluk ima rast broja stanovnika ukoliko je 
kriterij broj izdanih osobnih iskaznica. Zaključena je druga točka dnevnog reda. 
 
Ad.3. Prijedlog Integrirane strategije razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019-2027 godine; 
Uvodne napomene je dao Slaven Markota, koordinator Općinskog razvojnog tima. Otvorena je rasprava. Saša 

Grgić poručuje gospodinu Markoti kako mu želi svu sreću u budućem radu, uz opasku kako je riječ o izuzetno 
važnom dokumentu te se stavlja na raspolaganje u slučaju potrebe. Darko Primorac čestita gospodinu Markoti 
na doprinosu izradi Strategije, uz komentar kako stvari puno bolje izgledaju na papiru nego kada iziđemo izvan 
vijećnice. Ističe da zbog obveza nije mogao dati veći doprinos izradi ali ga raduje da je njegovom prijedlogu 
vezanom za uvrštavanje Centra za poduzetništvo mladih u Strategiju udovoljeno. Pojašnjava ga da nije razlog 
za zadovoljstvo činjenica da je riječ o njegovom prijedlogu već je razlog što je to bitna stvar za Općinu, 
posebice uzmemo li u obzir iskustva nekih općina u kojima je takav centar u vidu poslovnog inkubatora za 
mlade prisutan. Osvrće se na neke sjednice Općinskog razvojnog tima na kojima je isticano da je Strategija 
podloga za dobivanje sredstava iz određenih fondova. Zanima ga u kojoj mjeri je Strategija dobra podloga za 
dobivanje sredstava od Županije ili federacije a ne samo vanjskih čimbenika. Slaven Markota odgovara da kod 
aplikacije za projekte prekogranične suradnje dodatno bodovanje predstavlja sve ono što je navedeno u 
Strategiji te su time šanse za odobravanje projekta puno veće. Naglašava da isto pravilo vrijedi i za aplikacije 
unutar Bosne i Hercegovine. Poručuje da je temelj da značajniji infrastrukturni projekti moraju biti obuhvaćeni 
ovakvim ili sličnim općinskim aktom. Darko Primorac pita imamo li u Općini tim ljudi koji konstantno prati 
projekte i natječaje vezane za iste. Primjerice, da u slučaju raspisivanja natječaja od strane viših razina slijedi 
automatska aplikacija i primjena usvojene strategije. Slaven Markota odgovara da je uspostava tima obveza 
Općine prema organizaciji UNDP, koja je velikim dijelom financijer izrade Strategije. Zadatak takvog tima 
jeste realizacija projekata i slanje kvartalnih izvješća UNDP-u. Predrag Smoljan podsjeća da Vijeće ima svoje 
stalno radno tijelo Odbor za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk. To tijelo je, sukladno 
Poslovniku, nadležno da prati realizaciju pojedinog strateškog cilja odnosno Strategiju u cjelini, prati ažuriranje 
programa kapitalnih investicija koji se odnose direktno na realizaciju projekata iz Strategije te vrši procjenu i 
analizu trenutnog stanja i prema potrebi predlaže Vijeću izmjenu i dopunu Strategije. Zaključena je rasprava. 
Prijedlog odluke o usvajanju Integrirane strategije razvitka općine Čitluk za razdoblje 2019-2027. godine je 

dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Zaključena je treća točka dnevnog reda. 
 
Ad.4. Razmatranje akata vezanih za davanje suglasnosti na izmjene i dopune statuta; 

Uvodne napomene je dao Ivo Bevanda, Tajnik Vijeća. Otvorena je rasprava. S obzirom da nije bilo prijava za 
raspravu, ista je zaključena. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta 

Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Prijedlog 

zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima 

je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i 

dopuni Statuta Osnovne škole Čerin u Čerinu je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Prijedlog 

zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku 

je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Zaključena je četvrta točka dnevnog reda. 
 
Ad.5. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk; 
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Prijedlog je obrazložio Ivo Bevanda. Otvorena je rasprava. Saša Grgić podsjeća kako je prošle godine kritizirao 
prijedlog Načelnika. Pojašnjava da je razlog kritike to što su svi članovi Povjerenstva bili članovi vladajuće 
stranke. Dodaje kako ne pohvaljuje aktualni prijedlog iz razloga što je on dio prijedloga već što je Načelnik 
proširio vidike i uključio u isti najjaču oporbenu stranku HS HKDU – HRAST. Poručuje kako će dati sve od 
sebe da doprinese kvalitetnijem radu Povjerenstva. Dragan Kozina komentira kako bi bilo dobro da ubuduće 
članovi Povjerenstva budu raniji općinski načelnici. Smatra da bi oni dali veliki doprinos radu Povjerenstva s 
obzirom da su imali uvida tko je što radio posljednjih 20 - tak godina. U tom pravcu, poziva na izmjenu 
temeljne odluke. Marin Radišić poručuje kako njemu kao predlagatelju nikada nečija stranačka pripadnost nije 
bila kriterij za predlaganje. Prijedlog vijećnika Kozine ocjenjuje dobrim, uz komentar da ne treba mijenjati 
temeljnu odluku kako bi se isti implementirao. Saša Grgić pojašnjava kako je mislio reći da ovaj prijedlog 
predstavlja „korak naprijed“ u odnosu na ranija razdoblja kada u sastavu Povjerenstva nije bio niti jedan 
oporbeni vijećnik a niti član oporbene stranke. Darko Primorac predlaže da se kao glavni kriterij za članstvo u 
ovom i ostalim povjerenstvima propiše stranačka pripadnost vladajućoj stranci. Saša Grgić se ne slaže s 
prijedlogom vijećnika Primorca. Zaključena je rasprava. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva 

za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Za članove 
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk imenuju se: Predrag Smoljan, Marin Radišić, Marina 
Zubac, Saša Grgić, Pavo Zovko, Marijan Sivrić i Željko Planinić. Zaključena je peta točka dnevnog reda.  
 

Ad.6. Prijedlog odluke o privremenom prestanku obavljanja samostalnih djelatnosti za vrijeme ratnog 

stanja; 

Prijedlog je obrazložio Predrag Smoljan. Otvorena je rasprava. Dragan Kozina informira nazočne da su članovi 
Kolegija prethodno proveli raspravu o ovome prijedlogu. Smatra da je prijedlog u potpunosti jasan, uz opasku 
da bi možda trebalo promijeniti sami naziv odluke na način da se iza riječi „ratnog stanja“ dodaju brojevi 
„1991-1995“. Pojašnjava da bi na taj način ljudi shvatili da se odluka odnosi na prethodno razdoblje te da se 
primjenjuje retroaktivno. Predrag Smoljan odgovara da je u članku 2. navedeno na koga se odluka odnosi. 
Pored toga, tu je i obrazloženje odluke. Predsjednik pojašnjava da će se ova odluka odnositi na svega 30 ili 40 
ljudi sa područja općine Čitluk. Dragan Kozina replicira kako se obrazloženje ne objavljuje u Službenom 
glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk. Predrag Smoljan odgovara kako se obrazloženje čuva u predmetu 
zajedno sa usvojenom odlukom. Zaključena je rasprava. Prijedlog odluke o privremenom prestanku obavljanja 

samostalnih djelatnosti za vrijeme ratnog stanja je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Zaključena je 
šesta točka dnevnog reda.  
 
Ad.7. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko - pravne poslove;  

Prijedloge je obrazložio Franimir Pervan, Pomoćnik Općinskog načelnika za geodetske i imovinsko - pravne 
poslove.  
Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja i uređenje parking prostora 

mjesnog groblja u Služnju, te da se u tu svrhu može pristupiti izvlaštenju nekretnine, kako slijedi: 

k.č.150/3 K.O. Služanj (stari premjer), što odgovara k.č.564/2 „STUP“ površine  500 m
2
 K.O. Služanj, 

upisana u posjedovni list broj:112 posjednika Milenka (Stjepana) Kujundžić i Ružice (Stjepana) 

Kujundžić iz Služnja sa udjelima ½. 

Otvorena je rasprava. Jakov Stojić komentira da pristup kod ovakvog i sličnih predmeta treba biti precizniji te 
se neke stvari trebaju organizirati na vrijeme. Pojašnjava kako mjesne zajednice često nekim ljudima daju 
određena obećanja a da prethodno nisu isto dogovorile sa Općinom. To za posljedicu često ima situacije u 
kojima ljudi na rješavanje svojih pitanja čekaju 10 ili 15 godina. Poziva na ozbiljniji pristup koji podrazumijeva 
jasna pravila za sve stanovnike i po pitanju uvjeta, rokova i naknada. Drago Vasilj podržava izlaganje vijećnika 
Stojića. Ističe da ne poznaje pozadinu ovog predmeta niti ga ista interesira već ga raduje što se predmet 
konačno rješava. Poziva da se krene sa rješavanjem ovakvih i sličnih predmeta na području Međugorja. 
Zaključena je rasprava. Prijedlog je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. 
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Mate (Pere) Vasilj iz Međugorja na 

građevnom zemljištu označenom kao k.č.928/604 K.O. Međugorje (stari premjer), što odgovara po 

novom premjeru k.č. 4678/8 u površini od 102 m
2 

K.O. Međugorje, kao graditelja stambeno-poslovnog 

objekta izgrađenog na tom zemljištu. 

Otvorena je rasprava. Tihomir Prusina komentira kako je riječ o uskom pojasu uz samu prometnicu. Dodaje da 
ne zna o kojem terenu je riječ te pita ugrožava li ovaj prostor samu prometnicu i koliko je udaljeno od iste. 
Franimir Pervan pojašnjava da je uvjet za rješavanje bilo uklanjanje zidova odnosno ostavljanje nogostupa. 
Drago Vasilj pohvaljuje pristup rješavanju ovog predmeta od strane Povjerenstva za davanje stručne ocjene za 
utvrđivanje urbanističko - tehničkih i drugih uvjeta. Apelira da se kod ovakvih predmeta isti ne odbijaju već da 
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se teži rješavanju problema uz određene korekcije. Zaključena je rasprava. Prijedlog je dat na glasovanje te je 
usvojen jednoglasno. Zaključena je sedma točka dnevnog reda. 
 

Ad.8. Razno; 

Općinski načelnik Marin Radišić dao je informaciju o održanom sastanku sa predstavnicima humanitarne 
organizacije „Sveti Josip“ iz Chicaga. Načelnik upoznaje nazočne sa prijedlogom ove organizacije da na 
području naše općine izgrade objekt za djecu sa posebnim potrebama. Ističe da je riječ o ozbiljnoj organizaciji 
koja je već sudjelovala u izgradnji dva objekta, u Ljubuškom i Ravnom. Traže da sklope ugovor s Općinom 
Čitluk te da vlasnik budućeg objekta bude Općina Čitluk. Nakon potpisivanja ugovora, Općina ima mogućnost 
ustupanja objekta na korištenje nekoj udruzi koja se bavi skrbi djece sa posebnim potrebama. Načelnik je 
upoznao predstavnike Udruge „Susret“ sa ovom inicijativom. Podsjeća da upravo Udruga „Susret“ već duže 
vrijeme radi na pitanju rješavanja lokacije za gradnju objekta. Osvrće se na teške uvjete u kojima trenutno radi 
Udruga „Susret“ te pohvaljuje njihove napore i aktivnosti u svezi rada sa djecom sa posebnim potrebama. 
Obveza Općine jeste osiguravanje lokacije za izgradnju. Osvrće se na aktualne probleme u svezi zabrane 
raspolaganja građevinskim zemljištem i najave ukidanja te zabrane nakon uspostave federalne vlade. 
Navedenom sastanku je, pored predstavnika organizacije i Načelnika, nazočio i župnik župe krista Kralja fra 
Miro Šego. Jure Džida pita koji je kriterij za raspodjelu laptopa mlađim kolegama vijećnicima. Drago Vasilj 
podsjeća da svaki vijećnik ima vijećničku naknadu. Poziva vijećnike koji smatraju da im je za vijećnički rad 
neophodan laptop isti kupe iz svojih naknada. Josip Grbavac komentira da svaki vijećnik ima pravo na sjednicu 
donijeti osobno pomagalo za rad, u ovom slučaju laptop. Podsjeća da su već vođeni razgovori i rađene 
projekcije po pitanju prelaska na elektronsku dostavu radnih materijala. Smatra da bi to dovelo do efikasnijeg 
rada Vijeća te smanjenja troškova rada. Darko Primorac se odriče eventualne dodjele laptopa. Ističe da će i 
buduće koristiti svoj tablet a da je spreman odreći se vijećničke naknade u cilju digitalizacije. Drago Vasilj se 
osvrće na svoje pitanje postavljeno pod drugom točkom dnevnog reda današnje sjednice. Komentira kako je 
Međugorje, pored toga što je jedno od najpoznatijih svetišta, ujedno i turistički brend. Smatra da je ta činjenica 
dovoljan preduvjet za održavanje tematske sjednice Vijeća o Međugorju. Podsjeća kako sve turističke 
destinacije početkom svake godine imaju pripreme za sezonu, a mi u Međugorju imamo kaotično stanje 
odnosno organizirani kaos - ističe vijećnik Vasilj, uz opasku da su uvjeti poslovanja postali nemogući. Smatra 
da ćemo imati velikih problema po pitanju legalizacija iz razloga jer dosta ljudi nema preduvjete za iste. To će 
za posljedicu imati gubitak rješenja za rad. Ukazuje na loš ambijent za rad turističkih agencija te nelojalnu 
konkurenciju koju predstavljaju fizičke osobe koje dovode goste „na crno“. Podsjeća na ranije rasprave vezane 
za rad suvenirnica unutar pansiona a koje rade bez rješenja za rad. Kako turistički vodiči iz Međugorja ne mogu 
voditi grupe u Mostar a mostarski vodiči to mogu raditi u Međugorju - pita gospodin Vasilj. Iznosi primjedbu 
vezanu za neprovođenje općinske odluke o osnivanju turističke zajednice.  Osvrće se na rad dva turistička 
ureda na području općine Čitluk i poziva nazočne da usporede njihov rad sa turističkim uredima iz Republike 
Hrvatske. Smatra da održavanje tematske sjednice ne bi trebala biti prigoda za vijećnička vrijeđanja i 
beskonačne rasprave već prigoda da „istini pogledamo u oči“ i krenemo sa rješavanjem problema. Predrag 
Smoljan podsjeća nazočne da su na prošloj sjednici Vijeća upoznati sa peticijom grupe građana koja se protivi 
izgradnji GSM bazne postaje Eroneta na lokalitetu pokraj groblja „Stoci“ u Paoči. Prije današnje sjednice 
Vijeću se dopisom obratila MZ Paoča - Vidovići. U dopisu se navodi kako su potpisnicima peticije prezentirane 
netočne informacije o samoj lokaciji. Naime, nije točno da će se postaja graditi u samom groblju, kako tvrde 
potpisnici, već izvan prostora groblja, što se može jasno utvrditi uvidom u projekt. U dopisu MZ Paoča - 
Vidovići se navodi kako pored imena potpisnika nisu navedeni njihovi matični brojevi niti brojevi osobnih 
iskaznica te da većina potpisnika ne stanuje na području MZ Paoča. Navodi se da Vijeće MZ Paoča - Vidovići 
jednoglasno podržava realizaciju projekta izgradnje na lokalitetu pokraj groblja „Stoci“. Drago Vasilj poziva da 
se primjene iskustva jednog bivšeg načelnika vezano za postavljanje baznih postaja. Predrag Smoljan informira 
nazočne da su, od strane HNK „Brotnjo“ Čitluk, pozvani na tradicionalnu „Bijelo - crvenu“ noć, koja će se 
održati večeras u Hotelu „Brotnjo“ u Čitluku.    
 
Zaključena je osma točka dnevnog reda. 
Zaključena je 25. redovita sjednica Vijeća.  
 
Sjednica je završena u 1250 sati.   
Sjednica je tonski snimana. 
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      Tajnik Vijeća:                                                                                             Predsjednik Vijeća: 
__________________                                                                                 ____________________ 
 Ivo Bevanda, dipl. iur.                                                                                 Predrag Smoljan, dipl.oec. 


