
 
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Hercegovačko – neretvanska županija   

- OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK 

 

sa 28. redovite 

  

Sjednica Općinskog vijeća Čitluk (u daljnjem tekstu: Vije
Maloj dvorani Kulturno - informativnog centra 
predsjedavao Predrag Smoljan, Predsjednik 
Tajnika Vijeća Ivu Bevandu, Općinskog na
vrtića Čitluk Anicu Božić te predstavnike medija.
 
Tajnik Općinskog vijeća Ivo Bevanda 
vijećnika od ukupno 25, koliko ih broji Vije
Pehar, Saša Grgić (obavijestili Predsjed
Bajkuša (najavile kašnjenje na početak sjednice)
Primorac.    
 
Predsjednik Vijeća je predložio dnevni red naveden u sazivu 
dnevnog reda. Općinski načelnik Marin Radiši
svojstvu ovlaštenog predlagatelja povla
ispred Općinske službe za gospodarstvo)
dnevni red, uz navedenu izmjenu, je dat na glasovanje

 

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;  

 

Jakov Stojić pita može li se izvesti regulacija prometa u 
sati do 21 sat na prostoru između objekta Op
Suda. Marin Radišić odgovara da nije upoznat sa vlasništvom navedenih parcela te 
informacija, sa istima upoznati vijećnika Stoji
Predsjednika Vijeća, pridružili ostalim vije
svoja ranija izlaganja vezana za rad Odsjeka za inspekcijske poslove
tog izlaganja do danas promijenile ali dosta stvari nije. Pita Na
uklanjanje tzv. gepekaša. Pojašnjava da je rije
smiju da rade poslove koje ovdje obavljaju. Naglašava kako te osobe prave nered i na crkvenom parkingu i na 
Križevcu. Smatra da je neprovođenje op
promet vozila, kao najveći problem, isti
sedam godina te da se ista ne provodi. Osvr
jutros šire nesnosni mirisi sa pročistač
koja izlazi iz pročistača. Što će biti kada se kapacitet pove
će dostaviti pismeni odgovor vezan za pro
informaciju o kontaktima sa Policijom i Inspekcijom te poduzetim aktivnostima. Naglašava da Inspekcija može 
postupati kada zatekne te osobe u činu 
Pomoćnica Općinskog načelnika Jasna Kara
ima i svoje kontinuirane aktivnosti. Informira nazo
prijava. Osvrće se na ranije iznijete zahtjeve vije
Informira nazočne da se takvi nadzori obavljaju te da je evidentiran odre
Osvrće se i na zadnje akcije federalne inspekcije
uočene nepravilnosti. Drago Vasilj isti
prvi put da mu se odgovara na „kamufliran

neretvanska županija    

ITLUK – 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk 

 

itluk (u daljnjem tekstu: Vijeće) je sazvana za dan 30. svibnja 
informativnog centra Čitluk s početkom u 1100 sati. Sjednicu je otvorio i istom 

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

predstavnike medija.  

a Ivo Bevanda je uradio prozivku vijećnika. Konstatirano je da sjednici 
ukupno 25, koliko ih broji Vijeće. Prozivci nisu nazočili Marina Zubac, Vlatka Martinovi

redsjednika i Tajnika o nedolasku na sjednicu Vijeća),
kašnjenje na početak sjednice), Dragan Kozina, Dinko Planinić

je predložio dnevni red naveden u sazivu 28. sjednice. Otvorena je rasprava o prijedlogu 
elnik Marin Radišić, sukladno stavku 2. članka 60. Poslovnika o radu Vije

svojstvu ovlaštenog predlagatelja povlači prijedlog obuhvaćen točkom broj 10. (Prijedlozi za rješavanje pitanja 
inske službe za gospodarstvo) iz predloženog dnevnog reda. Zaključena je rasprava.

je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno.  

janje Izvatka iz Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Čitluk; 

Zapisnika sa 27. 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.

izvesti regulacija prometa u Čitluku na način da se uvede zabrana parkiranja od 16 
objekta Općinskog suda u Čitluku i stambene zgrade smještene iza objekta 

odgovara da nije upoznat sa vlasništvom navedenih parcela te 
ćnika Stojića. Vijećnici Luca Bajkuša i Darko Primorac 

ostalim vijećnicima u radu. Nazočno je 17 vijećnika. Drago Vasilj
za rad Odsjeka za inspekcijske poslove, uz konstataciju kako su se neke stvari od 

tog izlaganja do danas promijenile ali dosta stvari nije. Pita Načelnika kada će se pokrenuti akcija vezana za 
uklanjanje tzv. gepekaša. Pojašnjava da je riječ o osobama iz drugih općina koje na podru
smiju da rade poslove koje ovdje obavljaju. Naglašava kako te osobe prave nered i na crkvenom parkingu i na 

enje općinskih odluka najteži oblik anarhije. Osvrćuć
ističe dostavna vozila. Podsjeća da je općinska odluka donijeta prije skoro 

sedam godina te da se ista ne provodi. Osvrće se na rad pročistača otpadnih voda u Potpolju. Isti
čistača. Pita što je predviđeno projektom odnosno na koji na

e biti kada se kapacitet poveća i ta voda dođe u centar Me
e dostaviti pismeni odgovor vezan za pročistač otpadnih voda. Vezano za nelegalnu prodaju, Na

informaciju o kontaktima sa Policijom i Inspekcijom te poduzetim aktivnostima. Naglašava da Inspekcija može 
postupati kada zatekne te osobe u činu prodaje. Ističe kako se obraćao Policiji i po pitanju dostavnih vozila.

elnika Jasna Karačić naglašava kako Inspekcija ne postupa isklju
Informira nazočne da su u mjesecu svibnju održana ro

e se na ranije iznijete zahtjeve vijećnika Vasilja da se inspekcijski nadzori rade u pansionima. 
ne da se takvi nadzori obavljaju te da je evidentiran određeni broj suvenirnica unutar pansiona. 

e se i na zadnje akcije federalne inspekcije, uz opasku kako to dobro zna i vijeć
ističe kako nije zadovoljan odgovorom gospođe Kara

prvi put da mu se odgovara na „kamufliran“ način. Pita kako on svaki put uoči počinitelje nelegalne prodaje a 

30. svibnja 2019. godine u 
sati. Sjednicu je otvorio i istom 

je pozdravio sve nazočne vijećnike i 
i njegove suradnike, ravnateljicu Dječjeg 

o je da sjednici nazoči 15 
Marina Zubac, Vlatka Martinović, Miro 

ća), Leonarda Kordić, Luca 
, Dragan Kozina, Dinko Planinić, Josip Sivrić i Darko 

Otvorena je rasprava o prijedlogu 
lanka 60. Poslovnika o radu Vijeća, u 

Prijedlozi za rješavanje pitanja 
čena je rasprava. Predloženi 

Čitluk. Sukladno članku 87. 

odnosno u kojem su prema usvojenim 

ka dnevnog reda.  

in da se uvede zabrana parkiranja od 16 
itluku i stambene zgrade smještene iza objekta 

odgovara da nije upoznat sa vlasništvom navedenih parcela te će, nakon provjere 
Darko Primorac su se, uz dopuštenje 

Drago Vasilj se osvrće na 
, uz konstataciju kako su se neke stvari od 

e se pokrenuti akcija vezana za 
na području svojih općina ne 

smiju da rade poslove koje ovdje obavljaju. Naglašava kako te osobe prave nered i na crkvenom parkingu i na 
ćući se na odluke vezane za 

inska odluka donijeta prije skoro 
a otpadnih voda u Potpolju. Ističe kako se 

eno projektom odnosno na koji način se rješava voda 
e u centar Međugorja. Marin Radišić 

 otpadnih voda. Vezano za nelegalnu prodaju, Načelnik je dao 
informaciju o kontaktima sa Policijom i Inspekcijom te poduzetim aktivnostima. Naglašava da Inspekcija može 

ao Policiji i po pitanju dostavnih vozila. 
naglašava kako Inspekcija ne postupa isključivo po dojavi već 

održana ročišta u svezi desetak 
nika Vasilja da se inspekcijski nadzori rade u pansionima. 

eni broj suvenirnica unutar pansiona. 
, uz opasku kako to dobro zna i vijećnik Vasilj kod kojeg su 

đe Karačić. Dodaje da nije 
činitelje nelegalne prodaje a 



  

 

Inspekcija nikada. Kao jedinio rješenje isti
prije tri godine. Vijećnik Vasilj traži pismeni odgovor na svoja pitanja. O
Karačić vezan za inspekcijski nadzor u njegovom objektu. Pojašnjava kako zbog aktualnih procedura nije bio u 
mogućnosti završiti projekt i produljiti rješenje. 
Naglašava kako su njegovi radnici prijavljeni i da su pla
projekt te time ulazi u proceduru. Mario Mili
regionalnoj cesti R - 425 te rješavanje tre
urađen projekt vezan za rješavanje izlaza sa regionalne ceste na lokalnu cestu Hamzi
realizacija biti vjerojatno okončana do kraja godine. Vezano za tre
izrada troškovnika i raspisivanje natječ
ovoj godini urađeno prekršajnih naloga na podru
Zaključena je druga točka dnevnog reda.
 
Ad.3. Izvješće o radu za 2018. godinu Dje

 
Izvješće je prezentirala Anica Božić, ravnateljica Vrti
situacija u Dječjem vrtiću puno bolja od ranijih razdoblja. Osvr
opasku da je Načelnik ipak najzaslužniji za poboljšanje situacije u Vrti
rukovodstvo Vrtića u predstojećem razdoblju više poraditi na planovima te uvo
poput primjerice uvođenja informatič
financijsko poboljšanje Vrtića. Zaključ
Izvješće o radu za 2018. godinu Dje

Zaključena je treća točka dnevnog reda. 
 
Ad.4. Prijedlog odluke o utemeljenju Lokalnog ekonomskog vije

 

Prijedlog je obrazložio Ivo Bevanda. 
zaključena. Prijedlog odluke o utemeljenju Lokalnog ekonomskog vije

je jednoglasno usvojen. Zaključena je č
 
Ad.5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i na

državnom vlasništvu;  

 

Prijedlog je obrazložio Marin Radišić
zaključena. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i na

vlasništvu je dat na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

 
Ad.6. Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu nov

 

Uvodne napomene je dao Marin Radiši
pridružila ostalim vijećnicima u radu. Nazo
izradu prijedloga. Komentira kako je dobro da u ovoj oblasti imamo unificiran obrazac te se time anuliraju 
raznolikosti u postupanju. Zaključena je rasprava
prava na jednokratnu novčanu pomoć

dnevnog reda.  
 
Ad.7. Prijedlog odluke o mjerilima i cijenama participacije roditelja 

 

Uvodne napomene je dao Ivo Bevanda. 
Prijedloga koji treba da glasi: „Iznos participacije = (mjese

broj provedenih dana u ustanovi).“. Budu
o mjerilima i cijenama participacije roditelja za usluge Dje

glasovanje te je jednoglasno usvojen. 

 
Ad.8. Prijedlog odluke o signaturi akata Op
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Inspekcija nikada. Kao jedinio rješenje ističe oduzimanje robe od istim te podsjeća da je to zadnji put ura
nik Vasilj traži pismeni odgovor na svoja pitanja. Osvrnuo se na dio izlaganja gospo

inspekcijski nadzor u njegovom objektu. Pojašnjava kako zbog aktualnih procedura nije bio u 
produljiti rješenje. Ističe da je to jedina nepravilnosti i da mu nitko nije za to

Naglašava kako su njegovi radnici prijavljeni i da su plaćene sve obveze. Poručuje kako je arhitekt uradio 
Mario Milićević pita u kojoj fazi je rješavanje raskrižja u Hamzi

vanje treće faze na dionici Blatnica - Hamzići. Marin Radiši
en projekt vezan za rješavanje izlaza sa regionalne ceste na lokalnu cestu Hamzi

ana do kraja godine. Vezano za treću fazu na dionici Blatnica 
izrada troškovnika i raspisivanje natječaja. Danijel Ćavar traži pismeni odgovor na sljede

eno prekršajnih naloga na području Bijakovića i Međugorja i povodom 
ka dnevnog reda. 

e o radu za 2018. godinu Dječjeg vrtića Čitluk; 

ć, ravnateljica Vrtića. Otvorena je rasprava. Boško Pehar
u puno bolja od ranijih razdoblja. Osvrće se na ravnateljičine pohvale vije

elnik ipak najzaslužniji za poboljšanje situacije u Vrtiću. Dodaje kako o
em razdoblju više poraditi na planovima te uvođenju novih usluga i programa

enja informatičkih i jezičnih sekcija. Vijećnik Pehar ovo vidi kao dobar put i za 
Zaključena je rasprava. Prijedlog zaključka kojim Općinsko vije

za 2018. godinu Dječjeg vrtića Čitluk je dat na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

ka dnevnog reda.   

Prijedlog odluke o utemeljenju Lokalnog ekonomskog vijeća općine Čitluk;

Ivo Bevanda. Otvorena je rasprava. Budući da nije bilo prijava za raspravu, ista je 
Prijedlog odluke o utemeljenju Lokalnog ekonomskog vijeća općine Čitluk je dat na glasovanje te 

ena je četvrta točka dnevnog reda. 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu dodijele gra

Marin Radišić. Otvorena je rasprava. Budući da nije bilo prijava za raspravu, ista je 
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu dodijele građevnog zemljišta u državnom 

e dat na glasovanje te je jednoglasno usvojen. Zaključena je peta točka dnevnog reda.

Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu nov

Marin Radišić. Vijećnica Leonarda Kordić se, uz dopuštenje Predsjednika Vije
nicima u radu. Nazočno je 18 vijećnika. Otvorena je rasprava.

izradu prijedloga. Komentira kako je dobro da u ovoj oblasti imamo unificiran obrazac te se time anuliraju 
čena je rasprava. Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje 

anu pomoć je dat na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

Prijedlog odluke o mjerilima i cijenama participacije roditelja za usluge Dječ

Uvodne napomene je dao Ivo Bevanda. Otvorena je rasprava. Predlaže izmjenu u zadnjem stavku 
„Iznos participacije = (mjesečna participacija / broj radnih dana u mjesecu) X 

Budući da nije bilo prijava za raspravu, ista je zaklju
o mjerilima i cijenama participacije roditelja za usluge Dječjeg vrtića Čitluk, uz navedenu izmjenu, 

. Zaključena je sedma točka dnevnog reda. 

Prijedlog odluke o signaturi akata Općinskog vijeća Čitluk i njegovih stalnih 

ća da je to zadnji put urađeno 
se na dio izlaganja gospođe 

inspekcijski nadzor u njegovom objektu. Pojašnjava kako zbog aktualnih procedura nije bio u 
e da je to jedina nepravilnosti i da mu nitko nije za to kriv. 

čuje kako je arhitekt uradio 
pita u kojoj fazi je rješavanje raskrižja u Hamzićima na 

Marin Radišić odgovara kako je 
en projekt vezan za rješavanje izlaza sa regionalne ceste na lokalnu cestu Hamzići - Blatnica te da će 

fazu na dionici Blatnica – Hamzići, slijedi 
traži pismeni odgovor na sljedeće pitanje: Koliko je u 

ugorja i povodom čega su isti rađeni? 

Boško Pehar komentira kako je 
čine pohvale vijećnicima, uz 

u. Dodaje kako očekuje da će 
enju novih usluga i programa, 

nik Pehar ovo vidi kao dobar put i za 
ka kojim Općinsko vijeće Čitluk usvaja 

itluk je dat na glasovanje te je jednoglasno usvojen. 

itluk; 

i da nije bilo prijava za raspravu, ista je 
itluk je dat na glasovanje te 

inu dodijele građevnog zemljišta u 

i da nije bilo prijava za raspravu, ista je 
evnog zemljišta u državnom 

ka dnevnog reda.  

Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć;   

dopuštenje Predsjednika Vijeća, 
Otvorena je rasprava. Jakov Stojić pozdravlja 

izradu prijedloga. Komentira kako je dobro da u ovoj oblasti imamo unificiran obrazac te se time anuliraju 
Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje 

e dat na glasovanje te je jednoglasno usvojen. Zaključena je šesta točka 

za usluge Dječjeg vrtića Čitluk; 

Predlaže izmjenu u zadnjem stavku članka 2. 
na participacija / broj radnih dana u mjesecu) X 

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

, uz navedenu izmjenu, je dat na 

itluk i njegovih stalnih radnih tijela;  



  

 

Prijedlog je obrazložio Ivo Bevanda. 
zaključena. Prijedlog odluke o signaturi akata Op

glasovanje te je jednoglasno usvojen.

 

Ad.9. Prijedlog rješenja o imenovanju 

na poljoprivrednom zemljištu na podru

 

Prijedlog je obrazložio Marin Radišić
članovima Povjerenstva traje do 31. prosinca 2020. godine.“.

zaključena. Prijedlog rješenja o imenovanju 

poljoprivrednom zemljištu na područ

jednoglasno usvojen. Zaključena je deveta 
 
Ad.10. Razno; 

 

Nije bilo prijava pod ovom točkom dnevnog reda. 
 

Zaključena je deseta točka dnevnog reda.
 
Zaključena je 28. redovita sjednica Vije
 
Sjednica je završena u 1200 sati.   
Sjednica je tonski snimana. 
 
 
   
      Tajnik Vijeća:                                                                                        
__________________                                                 
 Ivo Bevanda, dipl. iur.                                                   
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Ivo Bevanda. Otvorena je rasprava. Budući da nije bilo prijava za raspravu, ista je 
Prijedlog odluke o signaturi akata Općinskog vijeća Čitluk i njegovih stalnih 

glasovanje te je jednoglasno usvojen. Zaključena je osma točka dnevnog reda. 

rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija 

na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk;  

Marin Radišić. Predlaže izmjenu u članku 3. Prijedloga koji treba da glasi: 
lanovima Povjerenstva traje do 31. prosinca 2020. godine.“. Budući da nije bilo prijava za raspravu, ista je 

Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija na 

poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk, uz navedenu izmjenu, je dat na glasovanje te je 

deveta točka dnevnog reda. 

kom dnevnog reda.  

ka dnevnog reda. 

edovita sjednica Vijeća.  

a:                                                                                             Predsjednik Vije
                                                                          __________________

Ivo Bevanda, dipl. iur.                                                                                 Predrag Smoljan

i da nije bilo prijava za raspravu, ista je 
itluk i njegovih stalnih radnih tijela je dat na 

enje postupka dodjele koncesija 

rijedloga koji treba da glasi: „Mandat 

i da nije bilo prijava za raspravu, ista je 
enje postupka dodjele koncesija na 

e dat na glasovanje te je 

Predsjednik Vijeća: 
____________________ 
Predrag Smoljan, dipl.oec. 


