
 
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Hercegovačko – neretvanska županija   

- OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK 

 

sa 27. redovite 

  

Sjednica Općinskog vijeća Čitluk (u daljnjem tekstu: Vije
Maloj dvorani Kulturno - informativnog centra 
predsjedavao Predrag Smoljan, Predsjednik 
Tajnika Vijeća Ivu Bevandu, Op
pravobraniteljicu općine Čitluk Mladenku Stoji
Prusinu te predstavnike medija. Tajnik Op
Konstatirano je da sjednici nazoči 19 
Vlatka Martinović, Tihomir Prusina, 
nedolasku na sjednicu Vijeća), Danijel 
Vijeća je predložio dnevni red naveden u sazivu 
Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaklju
jednoglasno.  

 

Ad.1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 

 
Nije bilo primjedbi na Izvadak iz Zapisnik
Poslovnika o radu Vijeća, Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe

primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 

 

Ad.2. Pitanja vijećnika;  

 

Drago Vasilj pita Pomoćnicu Općinskog na
opoziva sa dužnosti šefa Odsjeka za inspekcijske poslove Op
ne provodi općinske akte te ne radi kontrole na odgovaraju
suvenirnica unutar pansiona te pita je li do danas išta poduzeto po tom pitanju. Osvr
prehrambenih artikala i pića u suvenirskim radnjama. Pojašnjava da su neki vlasnici sklonili navedene robe iz 
radnji a neki nisu te je nastupila nesigurnost po tom pitanju. Iznosi primjedb
meda na području Međugorja i Bijakovi
trgovačkih i ugostiteljskih radnji za vrijeme uskrsnih blagdana. Pojašnjava da je imao desetke poziva od strane 
građana te će ubuduće ljudima davati telefonske brojeve Pomo
Pojašnjava da je riječ o prvim uskrsnim blagdanima nakon donošenja odluke te pita je li se mogao odrediti 
dežurni inspektor. Predrag Smoljan pojašnjava da 
opoziv državnih službenika te da je jasna zakonska procedura po tim pitanjima.
načelnika za gospodarstvo Jasna Karač
uskrsnih blagdana. Navodi da je riječ
ubuduće Inspekcija aktivno raditi na provo
rad te im se daju upozorenja vezana 
proizvoda, pića i patvorenog meda na podru
svezi sa navedenim. Diana Buntić traži
na području općine Čitluk društvenih centara odnosno domova u kojima stanovnici mjesnih zajednica 
organiziraju aktivnosti te u kakvom su stanju
pokretanje Televizije Herceg - Bosne. 
davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaklju
društva „Radio televizije Herceg-Bosna“ d.o.o. Mostar
Marin Radišić odgovara da još nema informacija u svezi sa ovim pitanjem.
pripreme vezane za sazivanje Skupštine
problema vezanih za uređenje prostora za rad ali su isti riješeni te uskoro Televizija kre
Zaključena je druga točka dnevnog reda.
 
Ad.3. Izvješća o radu za 2018. godinu

 

neretvanska županija    

ITLUK – 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk 

itluk (u daljnjem tekstu: Vijeće) je sazvana za dan 25
informativnog centra Čitluk s početkom u 1100 sati. Sjednicu je otvorio i istom 

redsjednik Vijeća. Gospodin Smoljan je pozdravio sve nazo
Općinskog načelnika Marina Radišića i njegove suradnike

Mladenku Stojić, ravnatelja Kulturno - informativnog centra 
Tajnik Općinskog vijeća Ivo Bevanda je uradio prozivku vije
19 vijećnika od ukupno 25, koliko ih broji Vijeć

, Tihomir Prusina, Darko Primorac, Jozo Zovko (obavijestili P
Danijel Ćavar (najavio kašnjenje na početak sjednice) i Josip Sivri

je predložio dnevni red naveden u sazivu 27. sjednice. Otvorena je rasprava o prijedlogu dnevnog reda. 
te je ista zaključena. Predloženi dnevni red je dat na glasovanje

janje Izvatka iz Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Čitluk; 

Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Čitluk. 
a, Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe, odnosno u kojem su prema usvojenim 

primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. Zaključena je prva točka dnevnog reda.

ćinskog načelnika za gospodarstvu je li razmišljala o pokretanju 
opoziva sa dužnosti šefa Odsjeka za inspekcijske poslove Općine Čitluk. Pojašnjava kako 

inske akte te ne radi kontrole na odgovarajući način. Podsjeća na ranije rasprave o radu 
a je li do danas išta poduzeto po tom pitanju. Osvr

a u suvenirskim radnjama. Pojašnjava da su neki vlasnici sklonili navedene robe iz 
radnji a neki nisu te je nastupila nesigurnost po tom pitanju. Iznosi primjedbu vezanu za prodaju patvorenog 

ugorja i Bijakovića. Osvrće se na drastično kršenje odredbi koje propisuju radno vrijeme 
kih i ugostiteljskih radnji za vrijeme uskrsnih blagdana. Pojašnjava da je imao desetke poziva od strane 

e ljudima davati telefonske brojeve Pomoćnice Općinskog nač
 o prvim uskrsnim blagdanima nakon donošenja odluke te pita je li se mogao odrediti 

pojašnjava da Vijeće i Pomoćnica Načelnika nisu nadležni za postavljanje i 
opoziv državnih službenika te da je jasna zakonska procedura po tim pitanjima.

elnika za gospodarstvo Jasna Karačić potvrđuje navode vijećnika Vasilja o neprovo
Navodi da je riječ o prvim uskrsnim blagdanima od donošenja odluke te poru

e Inspekcija aktivno raditi na provođenju odluka. Dodaje kako mnogim pansionima istje
 i za rad suvenirnica. Daje informacije o zaplijeni suvenira, prehrambenih 

a i patvorenog meda na području Međugorja i Bijakovića te provođenju
traži pismeni odgovor Općinskog načelnika na pitanje koje glasi: Koliko ima 

itluk društvenih centara odnosno domova u kojima stanovnici mjesnih zajednica 
u kakvom su stanju? Mario Milićević se osvrće na medijske natpise vezane za 

Bosne. Podsjeća da je Vijeće dana 08. lipnja 2018. godine donijelo Zaklju
elniku za zaključenje Ugovora o prijenosu osnivačkih udjela i istupanju 

Bosna“ d.o.o. Mostar. Pita koje su novine u odnosu na dosadašnja iskustva.
odgovara da još nema informacija u svezi sa ovim pitanjem. Informira nazo

pripreme vezane za sazivanje Skupštine. Od direktora Galića je dobio informaciju da je bilo odre
enje prostora za rad ali su isti riješeni te uskoro Televizija kre

ka dnevnog reda. 

a o radu za 2018. godinu 

5. travnja 2019. godine u 
sati. Sjednicu je otvorio i istom 

je pozdravio sve nazočne vijećnike i 
i njegove suradnike, Javnu 

informativnog centra Čitluk Zlatka 
a Ivo Bevanda je uradio prozivku vijećnika. 

ukupno 25, koliko ih broji Vijeće. Prozivci nisu nazočili 
Predsjednika i Tajnika o 
i Josip Sivrić. Predsjednik 

Otvorena je rasprava o prijedlogu dnevnog reda. 
je dat na glasovanje te je usvojen 

Čitluk. Sukladno članku 87. 

odnosno u kojem su prema usvojenim 

ka dnevnog reda.  

elnika za gospodarstvu je li razmišljala o pokretanju postupka 
Pojašnjava kako šef Inspekcije uporno 

ća na ranije rasprave o radu 
a je li do danas išta poduzeto po tom pitanju. Osvrće se na pitanje 

a u suvenirskim radnjama. Pojašnjava da su neki vlasnici sklonili navedene robe iz 
u vezanu za prodaju patvorenog 

no kršenje odredbi koje propisuju radno vrijeme 
kih i ugostiteljskih radnji za vrijeme uskrsnih blagdana. Pojašnjava da je imao desetke poziva od strane 

inskog načelnika i šefa Inspekcije. 
 o prvim uskrsnim blagdanima nakon donošenja odluke te pita je li se mogao odrediti 

elnika nisu nadležni za postavljanje i 
opoziv državnih službenika te da je jasna zakonska procedura po tim pitanjima. Pomoćnica Općinskog 

nika Vasilja o neprovođenju odluke u vrijeme 
 o prvim uskrsnim blagdanima od donošenja odluke te poručuje da će 

enju odluka. Dodaje kako mnogim pansionima istječu rješenja za 
i za rad suvenirnica. Daje informacije o zaplijeni suvenira, prehrambenih 

u prekršajnih postupaka u 
na pitanje koje glasi: Koliko ima 

itluk društvenih centara odnosno domova u kojima stanovnici mjesnih zajednica 
e na medijske natpise vezane za 

08. lipnja 2018. godine donijelo Zaključak o 
čkih udjela i istupanju člana 

. Pita koje su novine u odnosu na dosadašnja iskustva. 
Informira nazočne da su u tijeku 

a je dobio informaciju da je bilo određenih 
enje prostora za rad ali su isti riješeni te uskoro Televizija kreće sa radom.  



 

 

- Kulturno – informativni centar 

 
Izvješće je prezentirao Zlatko Prusina, 
Sivrić su se, uz dopuštenje Predsjednika Vije
Saša Grgić se osvrće na navod iz Izvješ
programom kako bi se mogli unijeti svi naslovi i klasifikacija po autorima“.
apeliralo prema Općinskom načelniku 
apeliralo, vijećnik Grgić koristi priliku da se obrati Na
500 KM. U slučaju da nabavka računala treba 
poručuje da se KIC slobodno može obratiti grupaciji „SPARK“ sa zahtjevom. 
prijedlog vijećnika Grgića za pohvalu ali da za isti nema potrebe. Poru
zahtjev dođe na adresu Općine. Boško Pehar
za upravljanje knjižničnim poslovanjem. Dodaje da je to uvijek naglašavano u ranijim izvješ
jedinstveni softver kojeg već koriste susjedne op
softvera iz zadarske knjižnice. Pojašnjava da je ta knjižnica prva u bivšoj Jugoslaviji imala ure
su kasnije pomagali ostalim knjižnicama.
Brotnjak iz Gornjeg Ograđenika. Zaklju
usvaja Izvješće o radu za 2018. godinu 

usvojen jednoglasno. 

 
- Javno pravobraniteljstvo Opć

 

Izvješće je prezentirala Mladenka Stoji
da nije bilo prijava za raspravu, ista je zaklju
Izvješće o radu za 2018. godinu Javno

20 glasova „za“, uz jedan „suzdržan“ glas. 

 
Ad.4. Prijedlog odluke o dodijeli javnih priznanja Op

 

Uvodne napomene je dao Marin Radiši
je 19 vijećnika. Otvorena je rasprava.
odluke o dodijeli javnih priznanja Opć

četvrta točka dnevnog reda. 
 
Ad.5. Prijedlog odluke o izradi monografije stradanja Brotnjaka u svjetskim ratovima, Domovinskom 

ratu i poraćima; 

 

Prijedlog je obrazložio Marin Radišić
monografije odnosno hoće li biti obuhva
Vijećnik Glamuzina poručuje kako se on osobno stavlja na raspolaganje, kako po pitanju nekog angažmana 
tako i po pitanju ustupanja dokumentacije. 
odlučiti na prvoj sjednici Uredničkog vije
gradova.  Primjerice, širokobriješka monografija obuhva
već odrađen s obzirom da su pojedine župe ve
temelju iskustava drugih općina, podatke o cijeni koštanja izrade monografije. Pita koji su izvori financiranja, 
uz opasku da će se izrada vjerojatno financirati iz Prora
podatke koštanja izrade. Dodaje da se na sjednici povjerenstva razgovaralo i o troškovima, uz opasku da 
koštati između 30 000 i 50 000 KM. 
su radili Ljubuški i Široki Brijeg. Predrag Smoljan 
vezano za izradu monografije već i za ostala pitanja vezana za stradanja u ratovima i pora
nemamo središnje spomen obilježje Brotnja, na kojem bi bila navedena imena svih poginulih Brotnjaka u 
Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu. Predsjednik poru
aktivnosti u svezi s tim pitanjem. Jakov S
kraja. Pojašnjava da je isključivo riječ
da daju svoj doprinos, kako ljudski i moralni tako i materijalni sa cil
ljudima tako i nama i budućim pokoljenjima. 
pristup i uključivanje mjesnih zajednica koje imaju dosta podataka. Izražava nadanje da 
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entar Čitluk  

latko Prusina, ravnatelj Centra. Otvorena je rasprava. Vijećnici Danijel 
 su se, uz dopuštenje Predsjednika Vijeća, pridružili ostalim vijećnicima u radu. Nazo

e na navod iz Izvješća po kojemu „za potpuno uređenje knjižnice nedostaje jedno ra
kako bi se mogli unijeti svi naslovi i klasifikacija po autorima“. Pita ravnatelja Prusinu je li se 

elniku kako bi se iz Proračuna izdvojio novac za ra
 koristi priliku da se obrati Načelniku, uz opasku kako se rač

aju da nabavka računala treba čekati donošenje Proračuna ili neš
uje da se KIC slobodno može obratiti grupaciji „SPARK“ sa zahtjevom. Marin Radiši

a za pohvalu ali da za isti nema potrebe. Poručuje da će zahtjevu biti udovoljeno 
Boško Pehar podsjeća da nikada nije bila sporna nabavka ra

nim poslovanjem. Dodaje da je to uvijek naglašavano u ranijim izvješ
 koriste susjedne općine. Jakov Stojić smatra da kako je realna opcija nabavka 

softvera iz zadarske knjižnice. Pojašnjava da je ta knjižnica prva u bivšoj Jugoslaviji imala ure
su kasnije pomagali ostalim knjižnicama. Olakotna okolnost jeste što je godinama na 

Zaključena je rasprava. Prijedlog zaključka kojim Op

e o radu za 2018. godinu Kulturno – informativnog centra Čitluk je dat na glasovanje te je 

Općine Čitluk 

Mladenka Stojić, Javna pravobraniteljica Općine Čitluk. Otvorena je rasprava. 
da nije bilo prijava za raspravu, ista je zaključena. Prijedlog zaključka kojim Općinsko vije

Javnog pravobraniteljstva Općine Čitluk je dat na glasovanje te je 

20 glasova „za“, uz jedan „suzdržan“ glas. Zaključena je treća točka dnevnog reda.   

dodijeli javnih priznanja Općine Čitluk; 

Marin Radišić. Vijećnici Dragan Kozina i Jure Džida su napustili sjednicu. Nazo
Otvorena je rasprava. Budući da nije bilo prijava za raspravu, ista je zaklju

dodijeli javnih priznanja Općine Čitluk je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. 

Prijedlog odluke o izradi monografije stradanja Brotnjaka u svjetskim ratovima, Domovinskom 

Marin Radišić. Otvorena je rasprava. Tomislav Glamuzina 
e li biti obuhvaćeni isključivo imena stradalih te podaci o datumu ro

kako se on osobno stavlja na raspolaganje, kako po pitanju nekog angažmana 
tako i po pitanju ustupanja dokumentacije. Marin Radišić odgovara da to još nije definirano te 

čkog vijeća. Dodaje kako će se svakako uzeti u obzir iskustva drugih op
rimjerice, širokobriješka monografija obuhvaća i svjedočanstva. Podsjeća kako je d

en s obzirom da su pojedine župe već objavile svoje monografije. Drago Vasilj
ina, podatke o cijeni koštanja izrade monografije. Pita koji su izvori financiranja, 

izrada vjerojatno financirati iz Proračuna. Marin Radišić odgovara da nema precizne 
podatke koštanja izrade. Dodaje da se na sjednici povjerenstva razgovaralo i o troškovima, uz opasku da 

u 30 000 i 50 000 KM. Jedan od zaključaka navedene sjednice jeste otvaranje podra
Predrag Smoljan pojašnjava da otvaranje podračuna ne bi bilo isklju

ć i za ostala pitanja vezana za stradanja u ratovima i pora
nemamo središnje spomen obilježje Brotnja, na kojem bi bila navedena imena svih poginulih Brotnjaka u 
Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu. Predsjednik poručuje kako je krajnje vrijeme da se pokrenu 

Jakov Stojić poručuje kako monografiju gleda kao sastavnicu povijesti našeg 
ivo riječ o ljudima koji su nekome rodbina i da je to bit naše povijesti. Poziva sve 

da daju svoj doprinos, kako ljudski i moralni tako i materijalni sa ciljem da bude vje
im pokoljenjima. Miro Pehar pozdravlja prijedlog odluke. 

ivanje mjesnih zajednica koje imaju dosta podataka. Izražava nadanje da 

ćnici Danijel Ćavar i Josip 
nicima u radu. Nazočan je 21 vijećnik. 

enje knjižnice nedostaje jedno računalo s 
Pita ravnatelja Prusinu je li se 

una izdvojio novac za računalo. Ukoliko se nije 
elniku, uz opasku kako se računalo može nabaviti za 

una ili nešto slično, vijećnik Grgić 
Marin Radišić smatra kako je 
e zahtjevu biti udovoljeno čim 

a da nikada nije bila sporna nabavka računala već softvera 
nim poslovanjem. Dodaje da je to uvijek naglašavano u ranijim izvješćima te da ima 

smatra da kako je realna opcija nabavka 
softvera iz zadarske knjižnice. Pojašnjava da je ta knjižnica prva u bivšoj Jugoslaviji imala uređeno to pitanje te 

Olakotna okolnost jeste što je godinama na čelu te knjižnice naš 
ka kojim Općinsko vijeće Čitluk 

itluk je dat na glasovanje te je 

Otvorena je rasprava. Budući 
ćinsko vijeće Čitluk usvaja 

dat na glasovanje te je usvojen sa 

 

nici Dragan Kozina i Jure Džida su napustili sjednicu. Nazočno 
i da nije bilo prijava za raspravu, ista je zaključena. Prijedlog 

jednoglasno. Zaključena je 

Prijedlog odluke o izradi monografije stradanja Brotnjaka u svjetskim ratovima, Domovinskom 

 pita kakav će biti format 
ivo imena stradalih te podaci o datumu rođenja i stradanja. 

kako se on osobno stavlja na raspolaganje, kako po pitanju nekog angažmana 
odgovara da to još nije definirano te će se o tome 
e se svakako uzeti u obzir iskustva drugih općina i 

ća kako je dobar dio posla 
Drago Vasilj pita ima li Općina, na 

ina, podatke o cijeni koštanja izrade monografije. Pita koji su izvori financiranja, 
odgovara da nema precizne 

podatke koštanja izrade. Dodaje da se na sjednici povjerenstva razgovaralo i o troškovima, uz opasku da će to 
ne sjednice jeste otvaranje podračuna, kao što 

pojašnjava da otvaranje podračuna ne bi bilo isključivo 
 i za ostala pitanja vezana za stradanja u ratovima i poraćima. Primjerice, još 

nemamo središnje spomen obilježje Brotnja, na kojem bi bila navedena imena svih poginulih Brotnjaka u 
uje kako je krajnje vrijeme da se pokrenu 

uje kako monografiju gleda kao sastavnicu povijesti našeg 
 o ljudima koji su nekome rodbina i da je to bit naše povijesti. Poziva sve 

jem da bude vječni spomen, kako tim 
pozdravlja prijedlog odluke. Poziva na studiozniji 

ivanje mjesnih zajednica koje imaju dosta podataka. Izražava nadanje da će sve ove aktivnosti 



 

 

dovesti do realizacije plana o izgradnji spomen obilježja. 
mjesne zajednice biti uključene a da 
obuhvaćeni prijedlogom za imenovanje 
Prijedlog odluke o izradi monografije stradanja Brotnjaka u svjetskim ratovima, Domovinskom ratu i pora

je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. 

 
Ad.6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ozna

trgova nazivima te zgrada brojevima;

 

Prijedlog je obrazložio Ivan Stojić, predstavnik Op
Ćavar pita kada će početi aktivnosti u svezi ozna
već naručeni kućni brojevi. Za Čerin, 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama O

nazivima te zgrada brojevima je dat na glasovanje te je usvojen 

dnevnog reda.  
 
Ad.7. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Op

 

Uvodne napomene je dala Jasna Karač
 

- Prijedlog odluke kojom Opć

K.O. Dobro Selo, prikazano na prijedlogu plana parcelacij

godine, urađen od strane Opć

Sukladno članku 114. Poslovnika o radu Vije
 

- Prijedlog odluke kojom Općinsko vije

K.O. Podpolje, prikazano na prijedlogu plana parcelacije broj: 07

godine, urađen od strane Opć

Otvorena je rasprava. Budući da nije bilo prijava za raspravu, ista je zaklju
te je usvojen jednoglasno. Zaključena je sedma to
 

Ad.8. Razno; 

 

Marin Radišić podsjeća da je nakon prošle sjednice Vije
koji će graditi u Potpolju za potrebe osob
da predsjednici klubova vijećnika skicu proslije
dostavljena niti jedna primjedba od strane vije
parcela. Josip Sivrić se osvrće na provo
ugostiteljskih objekata na području opć
objekti radili i time kršili odredbe odluke a neki nisu radili. Pita ho
za inspekcijske poslove Općine Čitluk.
godine te da je usvajanju prethodilo više rasprava. 
radila provedbu odluke. Međutim, tijekom uskrsnih blagdana dolazi do slu
podsjeća da nitko tijekom pripreme odluke nije davao primjedbe ve
Uskrsa. Podsjeća kako je Uskrs najve
odluke, otvaraju rasprave treba li raditi na Uskrs. Poru
poštovati. Saša Grgić vjeruje da govori u ime Kluba vije
Kluba nije nazočan današnjoj sjednici.
odluke od strane Kluba HKDU - HRAST. 
pooštrenje Odluke, na način da zabrana pored trgova
Informira nazočne da je imao upita od strane gra
suvenirnice ne treba zatvoriti. Vijećnik Grgi
smjeru pooštrenja odredbi a do tada poziva Na
najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. 
odluke o radnom vremenu. Dodaje kako je tijekom tih priprema kontaktirao veliki broj vlasnika suvenirskih i 
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sti do realizacije plana o izgradnji spomen obilježja. Predrag Smoljan podsjeća da je ve
ene a da će cijeli proces teći preko župnika. Pojašnjava da su svi župnici 

eni prijedlogom za imenovanje članova Odbora za izradu monografije. 
Prijedlog odluke o izradi monografije stradanja Brotnjaka u svjetskim ratovima, Domovinskom ratu i pora

jednoglasno. Zaključena je peta točka dnevnog reda.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i 

trgova nazivima te zgrada brojevima; 

predstavnik Općinske službe za gospodarstvo. Otvorena je rasprava.
eti aktivnosti u svezi označavanja. Ivan Stojić odgovara da su u nespornim dijelovima 

erin, Čaliće i dio Služnja slijedi naručivanje brojeva. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova 

je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. Zaklju

Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo; 

Jasna Karačić, Pomoćnica Općinskog načelnika za gospodarstvo. 

Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost na plan parcelacije za k.

elo, prikazano na prijedlogu plana parcelacije broj: 07-32

Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove op

lanku 114. Poslovnika o radu Vijeća, predlagatelj povlači prijedlog.  

Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost na plan parcelacije za k.

K.O. Podpolje, prikazano na prijedlogu plana parcelacije broj: 07-32

en od strane Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove op

i da nije bilo prijava za raspravu, ista je zaključena. Prijedlog je 

čena je sedma točka dnevnog reda. 

a da je nakon prošle sjednice Vijeća članovima Kolegija dostavio skicu tlocrta objekta 
osoba s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju.

nika skicu proslijede članovima svojih klubova. Informira nazo
dostavljena niti jedna primjedba od strane vijećnika te je uslijedilo potpisivanje ugovora. Uskoro 

e na provođenje Odluke o radnom vremenu trgovačkih i obr
ju općine Čitluk. Komentira kako su tijekom proteklih uskrsnih blagdan

objekti radili i time kršili odredbe odluke a neki nisu radili. Pita hoće li biti ikakvih sankcija od strane Odsjeka 
Čitluk. Marin Radišić podsjeća da je odluka donijeta u mjesecu lipnju prošle 

prethodilo više rasprava. Od donošenja Odluke, Inspekcija je na zadovoljavaju
utim, tijekom uskrsnih blagdana dolazi do slučajeva kršenja odluke. Na

a da nitko tijekom pripreme odluke nije davao primjedbe vezane za zabranu rada tijekom blagdana 
kako je Uskrs najveći kršćanski blagdan a sada se, skoro godinu dana nakon donošenja 

odluke, otvaraju rasprave treba li raditi na Uskrs. Poručuje kako je Odluka na snazi i dok je to tako ista se mora 
vjeruje da govori u ime Kluba vijećnika HKDU - HRAST s obzirom da predsjednik 

an današnjoj sjednici. Poručuje kako je Načelnik ranije a i danas imao potporu u provo
HRAST. Naglašava kako je stav njegovog kluba da treba i

in da zabrana pored trgovačkih radnji i suvenirnica obuhvati i ugostiteljske objekte. 
ne da je imao upita od strane građana zašto se suvenirnica treba zatvoriti a kafi

ćnik Grgić to smatra logičnim pitanjem. Ponavlja da 
smjeru pooštrenja odredbi a do tada poziva Načelnika na provođenje aktualne odluke, posebice u vrijeme 

gdana Uskrsa. Drago Vasilj ističe da je bio aktivno uključen u pripremu prijedloga 
odaje kako je tijekom tih priprema kontaktirao veliki broj vlasnika suvenirskih i 

podsjeća da je već rečeno da će 
i preko župnika. Pojašnjava da su svi župnici 

 Zaključena je rasprava. 
Prijedlog odluke o izradi monografije stradanja Brotnjaka u svjetskim ratovima, Domovinskom ratu i poraćima 

ka dnevnog reda.  

avanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i 

Otvorena je rasprava. Danijel 
odgovara da su u nespornim dijelovima 

vanje brojeva. Zaključena je rasprava. 
avanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova 

Zaključena je šesta točka 

elnika za gospodarstvo.  

itluk daje suglasnost na plan parcelacije za k.č. 1/1,  

32-699/19, od 16.04.2019. 

lužbe za geodetske i imovinsko pravne poslove općine Čitluk; 

na plan parcelacije za k.č. 615,  

32-721/19, od 16.04.2019. 

inske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove općine Čitluk; 

Prijedlog je dat na glasovanje 

lanovima Kolegija dostavio skicu tlocrta objekta 
ama u razvoju. U dopisu je zatražio 

lanovima svojih klubova. Informira nazočne da nije 
nika te je uslijedilo potpisivanje ugovora. Uskoro će se formirati 

čkih i obrtničkih radnji, kao i 
. Komentira kako su tijekom proteklih uskrsnih blagdana neki 

e li biti ikakvih sankcija od strane Odsjeka 
a da je odluka donijeta u mjesecu lipnju prošle 

Od donošenja Odluke, Inspekcija je na zadovoljavajući način 
ajeva kršenja odluke. Načelnik 

zane za zabranu rada tijekom blagdana 
anski blagdan a sada se, skoro godinu dana nakon donošenja 

uje kako je Odluka na snazi i dok je to tako ista se mora 
HRAST s obzirom da predsjednik 

elnik ranije a i danas imao potporu u provođenju 
stav njegovog kluba da treba ići u dodatno 

kih radnji i suvenirnica obuhvati i ugostiteljske objekte. 
ana zašto se suvenirnica treba zatvoriti a kafić smješten do te 

nim pitanjem. Ponavlja da će prijedlog Kluba ići u 
enje aktualne odluke, posebice u vrijeme 

da je bio aktivno uključen u pripremu prijedloga 
odaje kako je tijekom tih priprema kontaktirao veliki broj vlasnika suvenirskih i 



 

 

ugostiteljskih radnji. Naglašava da nitko nije imao primjedbu na 
pojavile sada i one idu u smjeru kako je hodo
te primjedbe opravdanim. S druge strane, situaciju kada Inspekcija ne provodi odluku Vije
anarhijom. Još većom anarhijom smatra selektivno provo
Uskrs bio krajem travnja te je bio već
motiv tijekom donošenja odluke bila zaštita radnika odnosno da radnici budu ku
svojim obiteljima. Mišljenja je kako treba uzeti u obzir primjedbe vezane za rad restorana kako bi hodo
bili u prigodi da kupe hranu i piće. U slu
podizanje ekonomičnosti restorana. Predrag Smoljan
općine Čitluk koja nemaju veze sa hodo
 

Zaključena je osma točka dnevnog reda.
 
Zaključena je 27. redovita sjednica Vije
 
Sjednica je završena u 1220 sati.   
Sjednica je tonski snimana. 
 
 
   
      Tajnik Vijeća:                                                                                        
__________________                                                 
 Ivo Bevanda, dipl. iur.                                                   
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Naglašava da nitko nije imao primjedbu na radno vrijeme tijekom Uskrsa. 
pojavile sada i one idu u smjeru kako je hodočasnicima uskraćeno da kupe hranu i pić
te primjedbe opravdanim. S druge strane, situaciju kada Inspekcija ne provodi odluku Vije

om anarhijom smatra selektivno provođenje odluke. Jakov Stojić podsje
Uskrs bio krajem travnja te je bio veći broj hodočasnika u Bijakovićima i Međugorju.
motiv tijekom donošenja odluke bila zaštita radnika odnosno da radnici budu kući za Uskrs i slave blagdan sa 
svojim obiteljima. Mišljenja je kako treba uzeti u obzir primjedbe vezane za rad restorana kako bi hodo

e. U slučaju da se to promijeni, motiv izmjena bi bila zaštita hodo
Predrag Smoljan ističe kako su kršenja Odluke bila prisutna 

itluk koja nemaju veze sa hodočasnicima.  

ka dnevnog reda. 

edovita sjednica Vijeća.  

a:                                                                                             Predsjednik Vije
                                                                          __________________

Ivo Bevanda, dipl. iur.                                                                                 Predrag Smoljan

radno vrijeme tijekom Uskrsa. Primjedbe su se 
eno da kupe hranu i piće. Vijećnik Vasilj smatra 

te primjedbe opravdanim. S druge strane, situaciju kada Inspekcija ne provodi odluku Vijeća ocjenjuje 
podsjeća da je ove godine 

ugorju. Dodaje kako je njegov 
ći za Uskrs i slave blagdan sa 

svojim obiteljima. Mišljenja je kako treba uzeti u obzir primjedbe vezane za rad restorana kako bi hodočasnici 
aju da se to promijeni, motiv izmjena bi bila zaštita hodočasnika a ne 

e kako su kršenja Odluke bila prisutna i u dijelovima 

Predsjednik Vijeća: 
____________________ 
Predrag Smoljan, dipl.oec. 


