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- OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK – 
 

 
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

sa 26. redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk 
  
Sjednica Općinskog vijeća Čitluk (u daljnjem tekstu: Vijeće) je sazvana za dan 28. ožujka 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, ravnatelja Centra za 
socijalni rad Čitluk Zdenka Markotu, predsjednicu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća Općine Čitluk Veroniku 
Volarić te predstavnike medija. Tajnik Općinskog vijeća Ivo Bevanda je uradio prozivku vijećnika. 
Konstatirano je da sjednici nazoči 20 vijećnika od ukupno 25, koliko ih broji Vijeće. Prozivci nisu nazočili 
Vlatka Martinović, Luca Bajkuša (obavijestile Predsjednika i Tajnika o nedolasku na sjednicu Vijeća), Darko 
Primorac, Josip Grbavac i Tomislav Filipović (najavili kašnjenje na početak sjednice). Predsjednik Vijeća je 
predložio dnevni red naveden u sazivu 26. 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.  
Vijećnik Tomislav Filipović se, uz dopuštenje Predsjednika Vijeća, pridružio ostalim vijećnicima u radu. 
Nazočan je 21 vijećnik.   
 
Ad.1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Čitluk; 
 
Nije bilo primjedbi na Izvadak iz Zapisnika sa 25. 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;  
 
Saša Grgić informira nazočne da mu se obratila grupa građana čije pitanje upućuje na današnjoj sjednici. Kada 
će uslijediti sanacija lokacija koje su oštećene od strane tvrtki koje se bave iskopavanjem boksitne rude - pita 
vijećnik Grgić. Komentira da zakonske odredbe nalažu obvezu zatrpavanja rupa i sadnju sadnica, što je u ovim 
slučajevima izostalo. Ističe da je obišao teren te da je isto stanje u svim dijelovima Brotnja. Pita je li moguće 
raditi inspekcijski nadzor ili barem označavanje rupa kako bi se spriječile eventualne nesreće. Marin Radišić će 
kontaktirati Odsjek za inspekcijske poslove te će za sljedeću sjednicu Vijeća pripremiti informaciju u svezi sa 
navedenim. Vijećnici Darko Primorac i Josip Grbavac su se, uz dopuštenje Predsjednika Vijeća, pridružili 
ostalim vijećnicima u radu. Nazočna su 23 vijećnika. Danijel Ćavar komentira kako su u mjesecu ožujku već 
počeli požari na području općine Čitluk. Pita može li se preko službene općinske stranice ljude upoznati sa 
upozorenjima, mjerama opreza i sankcijama za počinitelje. Marin Radišić podsjeća da su i ranije upućivane 
obavijesti te će to biti slučaj i ove godine. Naglašava da svi moramo u tom smjeru djelovati. Ističe 
nezadovoljstvo s obzirom da gotovo uvijek počinitelji ne budu otkriveni odnosno procesuirani. Pomoćnik 
Općinskog načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Ivan Ostojić daje informaciju o zakonskim propisima 
vezanim za ova pitanja i postupcima nadležne općinske službe. Tomislav Glamuzina pita kada se može 
očekivati sanacija oštećenja na prometnicama sa posebnim naglaskom na oštećenja na dionici od škole do crkve 
u MZ Donja Blatnica. Osvrće se na jutrošnji sastanak Načelnika sa predstavnicima Vijeća mladih općine 
Čitluk. Pita mogu li se povećati izdvajanja za udruge mladih na način da se smanje transferi, primjerice, 
neprofitnim udrugama. Dodaje kako predstavnici Vijeća mladih i Broćanske udruge mladih - Brum nemaju 
riješeno pitanje službenih prostorija. Informira nazočne o kontaktima navedenih subjekata sa nogometnim 
klubom „HNK Brotnjo“. Marin Radišić ističe da Općina, preko JP „Broting“, redovito radi sanacije lokalnih 
prometnica. Ti radovi kreću početkom proljeća. Načelnik naglašava da je svim financijskim zahtjevima Vijeća 
mladih općine Čitluk udovoljeno te da će tako biti i ubuduće. Podsjeća da su Proračunom predviđena godišnja 
sredstva u iznosu od 4 000 KM. Vezano za prostorije, Načelnik je upoznao predstavnike Vijeća mladih da za 
službene sastanke imaju na raspolaganju Malu dvoranu KIC-a te dvoranu Hotela „Brotnjo“ ili nekog drugog 
hotela. Vezano za prostor na stadionu „Bare“, Načelnik će provjeriti sve informacije. Drago Vasilj pita hoće li 
doći do produljenja roka vezanog za podnošenje primjedbi na prezentirani Nacrt Urbanističkog plana 
„Međugorje - Bijakovići“ te kakva je daljnja sudbina Plana. Drugo pitanje vijećnika Vasilja se odnosi na 
usklađivanje Odluke o komunalnom redu sa odredbama Zakona, donesenog prije tri godine. Ističe da Zakon 
nalaže jedinicama lokalne samouprave obvezu da u roku od godinu dana usklade svoje odluke sa istim. Marin 
Radišić odgovara da je rok produljen do 22. travnja. Informira nazočne da je u pripremi Prijedlog odluke o 
komunalnoj djelatnosti te će uskoro Vijeće o tome raspravljati. Pomoćnica Općinskog načelnika za 
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graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vesna Vasilj ističe kako se izrada Urbanističkog plana radi 
sukladno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja. Informira nazočne da 
je do danas zaprimljeno oko 135 primjedbi te da svaka ta primjedba sadrži po 5-6 primjedbi. Dodaje kako će, 
nakon završene Javne rasprave, Nositelj pripreme uraditi sintezu mišljenja, prijedloga i sugestija te ih 
sistematizirati i dostaviti Nositelju izrade i Savjetu plana na mišljenje. Nakon dobivenih mišljenja, Nositelj 
pripreme zauzima stav i nalaže Izrađivaču da radi korekcije Plan i dostavlja ga u formi prijedloga. Nositelj 
pripreme odnosno Služba pokreće proceduru usvajanja Prijedloga Plana. Ilija Šego pita Načelnika je li ove 
godine imao sastanak sa predstavnicima Školskog odbora i ravnateljem Osnovne škole Bijakovići u 
Bijakovićima na temu izgradnje sportske dvorane. Marin Radišić odgovara kako je više puta razgovarao sa 
ravnateljem na ovu temu. Upravo sutra je zakazan sastanak kojemu će nazočiti Načelnik, ravnatelj i predstavnik 
„Brotinga“. Urađen je troškovnik koji sada ide na natječaj. Tihomir Prusina se osvrće na objekt trafostanice 
smještene između potoka i nove zgrade u Ulici Stjepana Radića. Dodaje kako je čuo da trafostanica još nije u 
funkciji te pita iz kojih razloga. Vesna Vasilj odgovara kako nije podnijet zahtjev za uporabnu dozvolu od 
strane investitora. Dragan Kozina iznosi primjedbu da mu nije dostavljen zapisnik sa Javne prezentacije o 
Nacrtu Urbanističkog plana „Međugorje - Bijakovići“. Smatra da se ponavljaju stvari na koje je ukazivao ranije 
te da se zahtjevi oporbe ignoriraju. Traži da mu se dostavi zapisnik ili da mu se odgovori kako zapisnik neće 
dobiti. Vesna Vasilj odgovara da je izrada zapisnika u tijeku te da će isti dostaviti po završetku izrade. Darko 
Primorac kao razlog kašnjenja na početak današnje sjednice navodi odlazak automehaničaru iz razloga 
oštećenja na vozilu do kojeg je došlo na lokalitetu kod bungalova u MZ Međugorje. Vijećnik Primorac smatra 
da je riječ „katastrofalno“ preblag opis stanja navedene prometnice te pita hoće li se poduzimati ikakvi zahvati 
na istoj. Drugo pitanje upućuje Predsjedniku Vijeća. Pojašnjava da je čitao zapisnik u kojemu stoji kako je 
Predsjednik naveo da se tematska sjednica za Međugorje i Bijakoviće neće održati iz razloga što predsjednici 
mjesnih zajednica imaju oprečna razmišljanja. Dodaje kako smatra da predsjednici mjesnih zajednica ne 
organiziraju tematske sjednice već Predsjednik Vijeća te da sama konstatacija nije u redu. Marin Radišić 
odgovara da su, prema njegovim informacijama, u završnoj fazi pripreme za početak izvođenja radova na 
dionici Tromeđa - Zvirovići te da je ugovor između Autocesta FBiH i izvođača potpisan. Informira nazočne da 
je sudjelovao na sastanku u Ministarstvu prometa i veza HNŽ, kojem su nazočili i vlasnici svih instalacijskih 
vodova na trasi prometnice te svi koji sudjeluju u održavanju iste odnosno predstavnici općina Čapljina, 
Ljubuški i Čitluk. Formirana je radna skupina u kojoj je i Općina Čitluk zastupljena sa predstavnikom. 
Trenutno se rade mjerenja a radovi će ići od Zvirovića u pravcu Tromeđe. Predrag Smoljan odgovara da sumnja 
da u Zapisniku stoji da je on rekao da tematska sjednica neće biti održana jer to nije nikada nigdje izjavio. 
Pojašnjava da je rekao kako ima poteškoća te da je prije 13 mjeseci bio organiziran sastanak sa mjesnim 
zajednicama sa ciljem usuglašavanja točaka raspravljanja, radnih materijala i termina održavanja. Kada se 
navedena pitanja usuglase, sjednica će biti zakazana - rekao je gospodin Smoljan, uz ponovljenu konstataciju 
da nikada nije rekao kako se tematska sjednica neće održati. Tomislav Filipović pita Načelnika hoće li se u 
predstojećem razdoblju poduzimati zahvati po pitanju elektrifikacije Brotnja, posebice na dionici od zgrade 
srednje škole do stadiona „Bare“. Marin Radišić odgovara da održavanje javne rasprave radi JP „Broting“ te da 
će Općina u suradnji s njima nastaviti sa ulaganjima, kako po pitanju rekonstrukcije mreže tako i po pitanju 
širenja mreže. Informira nazočne da „Broting“ godišnje plaća cca 200 000 KM troškova struje za javnu 
rasvjetu. Za navedenu dionicu je ranije urađen troškovnik, kao i za još dosta ulica. Zaključena je druga točka 
dnevnog reda. 
 
Ad.3. Izvješća o radu za 2018. godinu 
 

- Centar za socijalni rad Čitluk  
 
Izvješće je prezentirao Zdenko Markota, ravnatelj Centra. Otvorena je rasprava. Darko Primorac čestita 
gospodinu Markoti na njegovom doprinosu, uz opasku da je riječ o iznimnom radu. Osvrće se na slučaj njemu 
poznate osobe, 30- godišnjaka s mentalnom retardacijom a koja nema nikakvu medicinsku dokumentaciju. 
Vijećnik Primorac pita postoji li način da takve osobe uđu u sustav, dobiju zaštitu i ostvaruju prava. Zdenko 
Markota odgovara da Pravilnik o ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite propisuje kako se osobe mlađe 
od 65 godina moraju podvrgnuti ispitivanju Povjerenstva za određivanje radne sposobnosti, koje zasjeda u 
Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Osobe starije od 65 godina se ne moraju podvrgavati komisijskom nadzoru. 
Navedenu osobu mora pregledati nadležni liječnik, koji je potom upućuje kod specijaliste, zavisno od vrste 
oboljenja. Nakon obavljenog uvida i konstatacije specijaliste, slijedi nekoliko kontrolnih pregleda. Poslije 
obavljenih kontrolnih pregleda ide se u postupak ostvarivanja prava na invaliditet ili ostvarivanje prava na 
stalnu novčanu pomoć. Danijel Ćavar pohvaljuje izvješće. Osvrće se na navod iz izvješća o radu 4 stručna tima. 
Pita koliko se često ljudi obraćaju sa svojim zahtjevima te koliko su aktivni stručni timovi. Zdenko Markota 
odgovara da su zahtjevi ovisni o potrebi i uvjetima te da se ne može reći neka fiksna brojka. Nekada ima deset 
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zahtjeva godišnje, sljedeću godinu tri zahtjeva pa trideset zahtjeva. Zaključena je rasprava. Prijedlog zaključka 
kojim Općinsko vijeće Čitluk usvaja Izvješće o radu za 2018. godinu Centra za socijalni rad Čitluk je dat na 
glasovanje te je usvojen jednoglasno. 
 

- Žalbeno vijeće Općinskog vijeća Općine Čitluk 
 
Izvješće je prezentirala Veronika Volarić, predsjednica Žalbenog vijeća. Otvorena je rasprava. Boško Pehar 
pohvaljuje izvješće. Pita je li ijedna odluka Žalbenog vijeća poništena od strane sudova. Veronika Volarić 
odgovara da niti jedna odluka nije poništena. Evidentiran je samo jedan slučaj vraćanja na ponovni postupak. 
Zaključena je rasprava. Prijedlog zaključka kojim Općinsko vijeće Čitluk usvaja Izvješće o radu za 2018. 
godinu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća Općine Čitluk je dat na glasovanje te je usvojen sa 22 glasa „za“, uz 
jedan „suzdržan“ glas. Zaključena je rasprava.  
 
Ad.4. Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Proračuna općine Čitluk u 2018. godini; 
 
Uvodne napomene je dao Pavo Zovko, Pomoćnik Općinskog načelnika za financije. Ukazuje na grešku u 
tekstualnom dijelu izvješća. Na stranici broj 3. navedena je donacija Općine Čitluk općini Travnik a treba da 
stoji Novi Travnik. Otvorena je rasprava. Predsjednik Odbora za Proračun, financije i gospodarstvo Mario 
Milićević informira nazočne o održanoj sjednici ovog radnog tijela dana 22.ožujka 2019. godine. Članovi 
Odbora su raspravljali o ovoj temi te su jednoglasno zauzeli pozitivan stav o općinskom završnom računu. 
Vijećnik Milićević pohvaljuje realizaciju Plana prihoda u iznosu od 9 943 791,30 KM. Podsjeća da je početkom 
godine prihodovna stana planirana u iznosu od 8 700 000,00 KM te da iznos ostvarenja iznosi 114,30 %. 
Pohvaljuje smanjenje tekućih rashoda a povećanje kapitalnih rashoda. Izražava nadanje da će se ovakav trend 
nastaviti i u budućnosti. Dragan Kozina se osvrće na tekstualni dio Izvješća u dijelu vezanom za županijske 
transfere. Traži pojašnjenje za navod „10.000,00 KM za monografiju“. Marin Radišić odgovara da je riječ o 
županijskoj monografiji, koja će obuhvatiti sve općine a poseban akcent je stavljen na turizam općine Čitluk. 
Zaključena je rasprava. Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Proračuna općine Čitluk u 2018. godini je dat 
na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Zaključena je četvrta točka dnevnog reda. 
 
Ad.5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja 
na lokalnim prometnicama u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina Čitluk; 
 
Prijedlog je obrazložio Marin Radišić. Predsjednik Vijeća je pozdravio Mladenku Stojić, Javnu 
pravobraniteljicu općine Čitluk, koja je stigla na sjednicu. Otvorena je rasprava. Dragan Kozina pita vrijedi li 
vinjeta domaćim prijevoznicima samo kroz kalendarsku godinu ili se vrijeme važenja broji od trenutka 
kupovine. Smatra da Pravilnikom, čije donošenje je u nadležnosti Općinskog načelnika, treba neka pitanja 
detaljnije razraditi. Primjerice, slučajeve kada domaći prijevoznici uplate godišnju vinjetu a nakon toga prodaju 
autobuse na koje se odnosi uplaćena vinjeta i kupe nove autobuse. Vijećnik Kozina smatra da se u takvim 
slučajevima domaćim prijevoznicima treba omogućiti prijenos vinjete na novokupljene autobuse i da obračun 
za kalendarsku godinu treba zamijeniti obračunom od trenutka kupovine vinjete. Predrag Smoljan komentira da 
je više pitanja prepušteno Pravilniku poput sugestije vijećnika Kozine. Saša Grgić pita je li ista namjena 
prikupljanja sredstava kao i ranije. Marin Radišić odgovara da se po pitanju namjene ništa ne mijenja. Predrag 
Smoljan podsjeća da su vijećnici u privitku ovog prijedloga dobili temeljnu odluku i sve usvojene izmjene i 
dopune iste. Poručuje da na snazi ostaju članci ranijih godina koji se ne navode u današnjem prijedlogu. Drago 
Vasilj pita što je sa situacijom kada domaći prijevoznik čiji je autobus registriran u PS Čitluk prodaje taj 
autobus domaćem prijevozniku sa područja općine Čitluk. Osvrće se na navod po kojemu kontrolu obavljaju 
prometni inspektori, policija i komunalni redari. Smatra da jedinu efikasnu zaštitu predstavljaju komunalni 
redari. Pojašnjava kako su svega dva policijska inspektora na području od Konjica do Neuma i Stoca te je teško 
očekivati njihov angažman. Dodaje kako se na temelju ranijih iskustava ne može osloniti niti na policiju. 
Predlaže šire ovlasti komunalnih redara. Zaključena je rasprava. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja na lokalnim prometnicama u naseljima Međugorje, 
Bijakovići i Vionica, općina Čitluk je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Zaključena je peta točka 
dnevnog reda.  
 
Ad.6. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Gradske ljekarne Čitluk;  
           b) Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske ljekarne Čitluk;  
 
Prijedloge je obrazložio Ivo Bevanda. Otvorena je rasprava. Budući da nije bilo prijava za raspravu, ista je 
zaključena. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Gradske ljekarne Čitluk je dat na 
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glasovanje te je usvojen jednoglasno. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog vijeća 
Gradske ljekarne Čitluk je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Zaključena je šesta točka dnevnog reda.  
 
Ad.7. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo; 

- Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća Čitluk broj: 01-06-103/6-16 od 
28.04.2016. godine; 

 
Prijedlog je obrazložila Jasna Karačić, Pomoćnica Općinskog načelnika za gospodarstvo. Otvorena je rasprava. 
Budući da nije bilo prijava za raspravu, ista je zaključena. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke 
Općinskog vijeća Čitluk broj: 01-06-103/6-16 od 28.04.2016. godine je dat na glasovanje te je usvojen 
jednoglasno. Zaključena je sedma točka dnevnog reda. 
 
Ad.8. Razno; 
 
Općinski načelnik Marin Radišić informirao je vijećnike o održanim sastancima i razgovorima koje je vodio s 
predstavnicima humanitarne udruge „Sv. Josip“ iz Chicaga. Spomenuta udruga iskazala je spremnost za 
izgradnju objekta na području općine Čitluk a koji bi bio namijenjen za osobe s invaliditetom i djecu s 
poteškoćama u razvoju. Udruga „Sv. Josip“ je već izgradila tri objekta na području Hercegovine, dva u 
Ljubuškom i jedan u Ravnom. Na adresu Općine Čitluk su uputili pismo namjere a nakon toga je organiziran 
sastanak. Navedenom sastanku su nazočili predstavnici Općine, udruge „Sv. Josip“ sa projektantom, 
predstavnici Udruge „Susret“ i čitlučki župnik fra Miro Šego. U sljedećem tjednu predstavnici udruge „Sv. 
Josip“ planiraju dostaviti idejni projekt budućeg objekta površine 900 m2. Inače, za neometano funkcioniranje 
budućeg Doma kao optimalna površina zemljišta planira se površina između 2000 i 3000 m2. Načelnik podsjeća 
na aktualne probleme vezane za nemogućnost raspolaganja građevnim zemljištem. Upoznaje vijećnike da se 
Općina Čitluk vodi kao vlasnik na zemljištu smještenom iznad Lovačkog doma odnosno igrališta u pravcu 
sjevera. Smatra da bi se na tom dijelu, uz privatne parcele, mogla formirati parcela za izgradnju spomenutog 
objekta. Predstavnici udruge „Sv. Josip“ su bili na terenu i upoznati su sa potencijalnom lokacijom. Naglasili su 
da su sredstva za izgradnju već osigurana te da ista može uslijediti nakon ishođenja potrebnih dozvola za 
izgradnju. Podsjeća vijećnike na ranije inicijative vezane za dodjelu zemljišta Udruzi „Susret“ za gradnju 
objekta. Kako bi se pokrenuo cijeli proces vezan za potpisivanje ugovora koji bi definirao prava i obveze 
Općine Čitluk i humanitarne udruge „Sv. Josip“, Načelnik je zatražio od Vijeća ovlasti za potpisivanje istog. 
Upoznao je vijećnike koje odredbe će ugovor sadržavati. Otvorena je rasprava o informaciji i prijedlogu 
Općinskog načelnika. Dragan Kozina ističe da su članovi Kolegija ranije raspravljali o ovoj temi te pozdravlja 
ideju izgradnje ovakvog objekta. Pita što će se dogoditi nakon izgradnje objekta i prelaska istog u vlasništvo 
Općine. Komentira kako upravljanje takvim objektom predviđa izdvajanje značajnih financijskih sredstava i 
angažman kvalificiranog kadra. Poziva na izradu analize po pitanju budućeg funkcioniranja objekta kako ne 
bismo došli u situaciju da u budućnosti imamo prazan objekt. Pita kolika su godišnja izdvajanja u nekim 
drugim općinama za ovakav tip objekta. Osvrće se na lokaciju budućeg objekta, uz opasku da su u neposrednoj 
blizini pročistač otpadnih voda i diskoteka te da je i velika frekventnost vozila na toj dionici magistralne 
prometnice. Predlaže da se objekt locira što zapadnije kako bi bio izdvojen od ovih čimbenika te bi se osigurala 
„tišina i po danu i po noći“. Marin Radišić odgovara kako su vođene rasprave i o prvom pitanju na koje se 
osvrnuo vijećnik Kozina. Podsjeća da je jedna od opcija da objekt ili dio objekta koristi Udruga „Susret“. Ističe 
da će Općina svakako financirati rad budućeg objekta. Jedna od varijanti jeste da se u partnerstvo uključi jedna 
od viših razina vlasti. Primjerice, suosnivač Doma u Ljubuškom jeste FBiH. Josipa Šaravanja pita hoće li 
budući objekt funkcionirati kao dnevni centar. Marin Radišić odgovara da još nije definiran način rada budućeg 
objekta. Još smo u fazi prikupljanja informacija o iskustvima ostalih centara. Jozo Zovko se osvrće na odredbe 
budućeg ugovora koje propisuju kako neće biti ograničenja oko korištenja usluga Doma po pitanju 
nacionalnosti, vjerske pripadnosti isl. Smatra da će, u slučaju ako objekt bude funkcionirao kao dom sa stalnim 
smještajem, priča dobiti novu dimenziju. U tom slučaju, upravljanje ne može voditi Udruga „Susret“ jer oni 
rade drugi program. Pita može li se definirati sa financijerima izgradnje da budući objekt funkcionira na način 
prilagođen radu Udruge „Susret“ kao dnevni smještaj sa radionicom i sadržajima u prirodi poput bašče i 
plastenika. Dodaje da će iz projekta biti vidljivo kakve prostorije su predviđene. Pita na što se odnosi davanje 
ovlasti Načelniku, na pripremu potpisivanja ugovora ili sami potpis ugovora. Marin Radišić naglašava da nakon 
izgradnje sva prava i obveze prelaze na Općinu Čitluk kao vlasnika. Dodaje kako će projekt po primitku 
proslijediti vijećnicima. Vezano za prostorije, financijeri su pitali fra Miru Šegu o potrebi izgradnje kapelice i 
dimenzija iste. Predrag Smoljan komentira da nije bilo spomena da će objekt funkcionirati kao stalni boravak 
štićenika sa predviđenim spavaonicama. Jakov Stojić naglašava kako, uzimajući u obzir uvjete u kojima radi 
Udruga „Susret“, ova inicijativa predstavlja „dar sa neba“. Poziva da se ozbiljno pristupi ovome pitanju kako bi 
se objekt izgradio te kasnije sa njim racionalno postupalo. Pozdravlja odabir lokacije jer je to područje i ranije 
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rezervirano kao sportsko - rekreacijska zona. Ivo Bevanda naglašava da je tema raspravljanja zahtjev Načelnika 
da mu Vijeće da ovlasti vezane za potpisivanje ugovora u svezi izgradnje budućeg objekta. Dodaje da objekt 
nakon izgradnje prelazi u vlasništvo Općine te da će isključivo Općina kao vlasnik odrediti kako će biti 
organizirane djelatnosti u samom objektu. Naglašava da nema govora o stalnom boravku štićenika iz razloga 
što je izgradnja Doma prvenstveno usmjerena na rani rast i razvoj djece. Stoga primjedbe vezane za blizinu 
diskoteke smatra neosnovanim. Osvrće se na navode vezane za funkcioniranje objekta u Ljubuškom. 
Pojašnjava da se u tom objektu rade programi poput logopeda, defektologa, terapeuta i senzorne sobe. Uzmemo 
li u obzir da će ovdje vjerojatno biti uključena Udruga „Susret“ koja radi sa djecom 8 ili 9 sati dnevno dolazimo 
do zaključka da će dnevni boravak djece u Čitluku biti duži nego u ostalim općinama – zaključuje Tajnik 
Bevanda. Pojašnjava da su odredbe ugovora vezane za nediskriminaciju po pitanju vjere i nacionalnosti ustavne 
odredbe te da je tema rasprave skrb djece sa posebnim potrebama. Jure Džida podržava ideju izgradnje objekta, 
uz opasku da se još jednom razmisli o samoj lokaciji izgradnje. Predlaže lokaciju pokraj Majčinog sela u MZ 
Bijakovići te ukazuje i na blizinu Vrta sv. Franje, koji je općinsko vlasništvo. Smatra da Općina kao budući 
vlasnik i upravitelj u samom startu mora sudjelovati u projektnom zadatku. Jakov Stojić ne podržava izdvajanje 
ovakvog objekta iz centra općine. Smatra da taj objekt treba biti jednako dostupan svima te je najlogičnije da 
bude u samom centru. Uzima za primjer grad Zagreb i polikliniku „Suvag“, udaljenu od Krešimirova trga svega 
100 metara. Drago Vasilj informira nazočne da je razgovarao sa svojom kćerkom, koja je defektolog po struci, 
o iskustvima ljubuške općine. Pojašnjava da je stalan boravak isključen. Odrasli štićenici borave u objektu 3 ili 
4 sata dnevno a mlađi uzrasti djece dolaze na terapije. Vezano za financiranje, poziva da se ispitaju iskustva 
ljubuške općine. Dodaje kako je razgovarao sa predstavnicima Udruge „Susret“ koji podržavaju predloženu 
lokaciju. Pojašnjava da je lokacija smještena u unutrašnjosti te da neće biti izložena vanjskim utjecajima poput 
buke isl. Dodaje da diskoteka radi isključivo noću. Dragan Kozina predlaže da Načelnik vijećnicima dostavi 
primjerak ugovora po potpisivanju. Predrag Smoljan podsjeća da postoje dvije ugovorne strane te da je 
Načelnik u uvodnim napomenama pročitao odredbe budućeg ugovora. Poziva vijećnike da reagiraju ukoliko 
smatraju da neku odredbu treba mijenjati. Slaže se sa Tajnikom Vijeća koji je pojasnio da će isključivo Općina 
kao vlasnik odrediti kako će biti organizirane djelatnosti u samom objektu. Marin Radišić poručuje da će idejni 
projekt a kasnije i ugovor, preko Predsjednika i Tajnika Vijeća, dostaviti svim vijećnicima. Predsjednik Vijeća 
poziva Tajnika Vijeća da formulira tekst prijedloga zaključka kako bi se vijećnici o istom izjasnili. Na 
glasovanje je dat Prijedlog zaključka kojim Općinsko vijeće Čitluk ovlašćuje Općinskog načelnika Marina 
Radišića da poduzme mjere i radnje vezane za potpisivanje ugovora sa humanitarnom organizacijom „Sveti 
Josip Radnik“ d.o.o. u svezi izgradnje objekta za dnevni boravak osoba sa posebnim potrebama. Prijedlog 
zaključka je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Zaključena je osma točka dnevnog reda. 
 
Zaključena je 26. redovita sjednica Vijeća.  
 
Sjednica je završena u 1300 sati.   
Sjednica je tonski snimana. 
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