
 
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Hercegovačko – neretvanska županija   

- OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK 

 

sa 38. redovite 

Sjednica Općinskog vijeća Čitluk (u daljnjem tekstu: Vije
kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo s po
Smoljan, Predsjednik Vijeća.Gospodin 
Bevandu,Općinskog načelnika Marina Radiši
Mladenku Stojić te predstavnike medija.
Vijeća te o održanim sjednicama Kolegija Vije
Tajnik Općinskog vijeća Ivo Bevanda 
nazoči21 od ukupno 25 vijećnika. Na prozivci nisu nazo
Bajkuša, Darko Primorac (najavili kašnjenje na po
Predsjednik Vijeća je predložio dnevni red naveden u sazivu 
dnevnog reda. Budući da nije bilo prijava za raspravu ista je zaklju
glasovanje te je usvojen 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; 

 

Nije bilo prijava za postavljanje vije
dopuštenje Predsjednika Vijeća, pridružili ostalim vije
točka dnevnog reda. 
 
Ad.3.Informacija o proglašenju nepogode uzrokovane koronavirusom COVID 

 

Informaciju je prezentirao Marin Radiši
Načelniku na detaljnoj informaciji. Komentira kako su se vjerojatno svi nazo
Načelnik, unatoč činjenici da je bio u izolaciji 28 dana, potpuno vlada situacijom te poznaje svaki od datuma 
napamet. Predsjednik Smoljan ističe kako je gospodin Radiši
uključen te je rukovodio svim aktivnostima. U svoje ime te u ime Op
izražava sućut obiteljima, prijateljima i zajednicama te ostalima koji su 
je riječ o tri preminule osobe sa podru
primjerenom ponašanju tijekom trajanja izvanredne situacije uzrokovane 
Općine Čitluk i Stožera civilne zaštite te naglašava da se niti u jednom slu
funkcioniranjem općinske vlasti. Osvrć
je o danu 03. travnja. Pojašnjava kako je tada zaprimljen dopis 
tražilo da naš stožer žurno zatraži stavljanje naše op
od relevantnih čimbenika sa viših razina nije mogao dati pojaš
posljedice povlači sa sobom. Tog dana, u poslije podnevnim satima, je organiziran sastanak na parkingu Doma 
zdravlja Čitluk a istom su nazočili 
Doma zdravlja. Nakon toga sastanka i donošenja odluke da se ne
„oštar“ dopis kojim je zatraženo angažiranje epidemiologa za podru
raspolaganju 24 sata dnevno. Zatraže
zahtjevu udovoljeno zahvaljujući dr. Peharu. 
donošenje ovakve odluke bilo ispravno
Grgićse pridružuje čestitkama vezanim za poduzimanje adekvatnih poteza u kriznom razdoblju. Upu
zahvalu svima onima koje su Načelnik i Predsjednik Vije
obiteljima preminulih sugrađana u vrijeme pandemije koronavirusa. Osvr
vrijeme pandemije a koji su kvalificirani kao samoubojstva. Pojašnjava kako se, prema informacijama kojima 

neretvanska županija    

ITLUK – 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk 

 

itluk (u daljnjem tekstu: Vijeće) je održana dana 15. 
s početkom u 1110sati. Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao 

a.Gospodin Smoljan je pozdravio sve nazočne vijećnike i 
elnika Marina Radišića i njegove suradnike,Općinsku javnu pravobraniteljicu 

predstavnike medija.Predsjednik Vijeća je nazočne informirao o pripremama za sjednic
održanim sjednicama Kolegija Vijeća i Odbora za Statut, Poslovnik i propise

a Ivo Bevanda je uradio prozivku vijećnika, nakon koje je konstatirano da sjednici 
Na prozivci nisu nazočni Ilija Šego (najavio nedolazak na sjednicu)

Bajkuša, Darko Primorac (najavili kašnjenje na početak sjednice) i Dinko Planinić.  
je predložio dnevni red naveden u sazivu 38. sjednice. Otvorena je rasprava o prijedlogu 

i da nije bilo prijava za raspravu ista je zaključena. Predloženi dnevni red

jednoglasno.  

janje Izvatka iz Zapisnika sa 37. sjednice Općinskog vijeća Čitluk; 

Zapisnika sa 37. 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.

Nije bilo prijava za postavljanje vijećničkih pitanja. Vijećnici Luca Bajkuša i Darko Primorac su se, uz 
a, pridružili ostalim vijećnicima. Nazočna su 23 vijećnika. 

Informacija o proglašenju nepogode uzrokovane koronavirusom COVID – 19;

o Marin Radišić, Općinski načelnik. Otvorena je rasprava. Predrag Smoljan
Komentira kako su se vjerojatno svi nazočni zapitali kako je mogu

injenici da je bio u izolaciji 28 dana, potpuno vlada situacijom te poznaje svaki od datuma 
napamet. Predsjednik Smoljan ističe kako je gospodin Radišić, unatoč teškoj situacij

en te je rukovodio svim aktivnostima. U svoje ime te u ime Općinskog vijeća Č
ut obiteljima, prijateljima i zajednicama te ostalima koji su izgubili svoje drage osobe

 o tri preminule osobe sa područja općine Čitluk. Zahvaljuje se stanovnicima op
primjerenom ponašanju tijekom trajanja izvanredne situacije uzrokovane koronavirusom

itluk i Stožera civilne zaštite te naglašava da se niti u jednom slučaju nije izgubila 
Osvrće se na jedan od spomenutih datuma u prezentiranoj informaciji a rije

njava kako je tada zaprimljen dopis od županijskog stožera civilne zaštite
tražilo da naš stožer žurno zatraži stavljanje naše općine u karantenu. Gospodin Smoljan naglašava kako nitko 

imbenika sa viših razina nije mogao dati pojašnjenje što takva odluka to
i sa sobom. Tog dana, u poslije podnevnim satima, je organiziran sastanak na parkingu Doma 

čili članovi županijskog stožera, Načelnik, Predsjednik Vije
Doma zdravlja. Nakon toga sastanka i donošenja odluke da se neće tržiti proglašenje karantene upu
„oštar“ dopis kojim je zatraženo angažiranje epidemiologa za područje općine Č
raspolaganju 24 sata dnevno. Zatražen je i veći broj testova te oprema za Dom zdravlja. Dodaje kako je tom 

ći dr. Peharu. Gospodin Smoljan zaključuje kako je vrijeme pokazalo da je 
donošenje ovakve odluke bilo ispravno, kao i donošenje svih ostalih odluka u ovom

estitkama vezanim za poduzimanje adekvatnih poteza u kriznom razdoblju. Upu
čelnik i Predsjednik Vijeća spomenuli u svojim izlaganjima. Upu

ana u vrijeme pandemije koronavirusa. Osvrće se na još dva smrtna slu
vrijeme pandemije a koji su kvalificirani kao samoubojstva. Pojašnjava kako se, prema informacijama kojima 

. svibnja 2020. godine u 
sati. Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao Predrag 

ćnike i Tajnika Vijeća Ivu 
insku javnu pravobraniteljicu 

ne informirao o pripremama za sjednicu 
i propise. 

nika, nakon koje je konstatirano da sjednici 
nedolazak na sjednicu), Luca 

Otvorena je rasprava o prijedlogu 
Predloženi dnevni redje dat na 

Čitluk. Sukladno članku 87. 

odnosno u kojem su prema usvojenim 

ka dnevnog reda. 

nici Luca Bajkuša i Darko Primorac su se, uz 
na su 23 vijećnika. Zaključena je druga 

19; 

Predrag Smoljan zahvaljuje 
ni zapitali kako je moguće da 

injenici da je bio u izolaciji 28 dana, potpuno vlada situacijom te poznaje svaki od datuma 
situaciji, cijelo vrijeme bio 
ća Čitluk, gospodin Smoljan 

izgubili svoje drage osobe. Podsjeća da 
itluk. Zahvaljuje se stanovnicima općine Čitluk na 

koronavirusom. Pohvaljuje aktivnosti 
aju nije izgubila kontrola nad 

e se na jedan od spomenutih datuma u prezentiranoj informaciji a riječ 
ra civilne zaštite kojim se 

ine u karantenu. Gospodin Smoljan naglašava kako nitko 
njenje što takva odluka točno predviđa i kakve 

i sa sobom. Tog dana, u poslije podnevnim satima, je organiziran sastanak na parkingu Doma 
Predsjednik Vijeća i ravnateljica 

e tržiti proglašenje karantene upućen je jedan 
ine Čitluk a koji će biti na 

i broj testova te oprema za Dom zdravlja. Dodaje kako je tom 
uje kako je vrijeme pokazalo da je 

kao i donošenje svih ostalih odluka u ovom kriznom razdoblju. Saša 
estitkama vezanim za poduzimanje adekvatnih poteza u kriznom razdoblju. Upućuje 

a spomenuli u svojim izlaganjima. Upućuje sućut 
e se na još dva smrtna slučaja u 

vrijeme pandemije a koji su kvalificirani kao samoubojstva. Pojašnjava kako se, prema informacijama kojima 



 

 

raspolaže, u jednom slučaju radi o ocu 
prema njegovim informacijama, upravo socijalna neimaština dovela do ova dva tužna slu
sjednici nije nazočan ravnatelj Centra za socijalni rad 
prijavljenih za bilo kakvu pomoć prema Op
broj prijava prije pandemije veći ili manji, što se u
pripremiti za najavljeni drugi val pandemije. 
na aktivnosti Crvenog križa Čitluk. Pojašnjava kako nema podatke o poimeni
strane Crvenog križa ali da te podatke imaju predstavnici Crvenog kr
starijih osoba koje nisu imale nikoga pa im je trebalo lijekova. Op
prehrambenih proizvoda koje su volonteri Crvenog križa dijelili po ku
pomoći s obzirom da smo od jedne me
Crvenom križu i ovim što sada pripremamo provest 
zasigurno ima još ljudi kojima je potrebna pomo
Dodaje kako je dolaskom na posao uoč
Smatra da će se tijekom rasprava o izvješ
moći više govoriti o konkretnim sluč
Vijeća bude netko iz Centra za socijalni rad 
slučajevima. Dodaje kako je o žrtvama i efektima korone sve re
poduzetnike. Naglašava da ne smijemo zaboraviti 
su bez posla. Pojašnjava da je primjerice netko radio u ugostiteljstvu a netko u turizmu a sada nemaju prihode. 
Dodaje da ne negira mjere za poduzetnike ali da ne smijemo zaboraviti i ove na koje se osvrnuo. Iz tog razloga 
smatra poželjnim da na neku od sljede
Smoljan odgovara da je tijekom izlaganja vije
vremenu između prošle i današnje sjednice Vije
sljedećoj sjednici isto biti razmatrano. 
Brotnjak. Ističe da to što smo bili u vrhu po broju zaraženih 
druge strane, način na koji se došlo do kona
spomenute u ranijim izlaganjima - rekao je gospodin Stoji
djelatnosti. Uzima za primjer današnju sjednicu Vije
S druge strane, zaposlenici zdravstvenih organizacija tako funkcioniraju cijele smjene. Poru
trud treba cijeniti i svakako materijalno vr
tijekom kojih je često bio ljut na pojedine novinare koji su 
salijetale i napadale na Čitluk“. S druge strane, predstavnici Stožera 
struke. Komentira kako smo mi kao narod skloni sve negativno uvijek ocjenjivati i komentirati a ono što je 
pozitivno manje naglašavati. Smatra da je to pogrešno te da sve pozitivno treba
veseliti jer što je dobro to jača duh i tijelo. Osvr
čak komentiraju kako je Načelnik hrabar što se prvi testirao. Podsje
drugih općina na konto naše općine. Isti
bilo kao i do sada svaki put u kriznim situacijama. Komentira kako se Brotnjake smatralo hladnijima od ostalih 
Hercegovaca. Osvrće se na vrijeme osnivanja politi
puno više od Brotnjaka ali su Brotnjaci imali bolje izborne rezultate. Dodaje da smo i u ratu imali 
vojsku i bolje rezultate.Marin Radišić
osoba. Ističe da su neke općine imale mali broj testiranih osoba te da to nije relevantan podatak kada isti
nema zaraženih. Pojašnjava da su kod njih testiranja ra
pluća pa završi u bolnici.Jozo Zovko
situacije iz razdoblja rata. Smatra kako se stanovništvo naše op
u vrlo teškoj situaciji iz koje smo se vrlo brzo izvukli. Smatra da je to zasluga ljudi 
vodili, u prvom redu Načelnika kao šefa izvršne vlasti i Kriznog stožera. Komentira kako ga termin krizni 
stožer malo „bode u ušima“ s obzirom da ima iskustva iz 90
vijeću s automatskim puškama sa ciljem da upravo Vije
situacijama i da se spriječi da nas vodi 
bi kao Vijeće trebali razmišljati o situacijama koje s
stožere - pita vijećnik Zovko, uz opasku da su jasne nadležnosti i Službe civilne zaštite i 
Podsjeća da posljedice korone tek slijede
što nas čeka i da krenemo u donošenje nekih odluka koje bi nam puno pomogle u budu
vijećnik Zovko.Dodaje kako ne zna jesu li neki potezi uop
putova traktorom u 21 sat u vrijeme 

2 

aju radi o ocu četvero djece. Dodaje kako neće ulaziti u pojedinosti ali da je zasigurno, 
prema njegovim informacijama, upravo socijalna neimaština dovela do ova dva tužna slu

entra za socijalni rad Čitluk, vijećnik Grgić pita Načelnika je li se pove
ć prema Općini ili Centru. Gospodin Grgić pita je li broj prijava u odnosu na 

i ili manji, što se učinilo po tim eventualnim prijavama te  
pandemije. Marin Radišićse osvrće na dio iz svog izlaganja a koji se odnosi 

itluk. Pojašnjava kako nema podatke o poimenično svakom korisniku pomo
strane Crvenog križa ali da te podatke imaju predstavnici Crvenog križa. Dodaje da je bilo poziva od strane 
starijih osoba koje nisu imale nikoga pa im je trebalo lijekova. Općina je sudjelovala u pripremi paketa 
prehrambenih proizvoda koje su volonteri Crvenog križa dijelili po kućama. Trenutno je u pripremi nova akcija 

i s obzirom da smo od jedne međunarodne organizacije dobili opremu. Zajedno sa onim što imamo u 
Crvenom križu i ovim što sada pripremamo provest ćemo akciju dodijele pomoći. Na

ima još ljudi kojima je potrebna pomoć ali ih je teško uočiti s obzirom da se nisu obra
Dodaje kako je dolaskom na posao uočio nove zahtjeve za socijalnu pomoć te su isti proslije

e se tijekom rasprava o izvješću o radu Centra za socijalni rad i informacij
i više govoriti o konkretnim slučajevima. Saša Grgićsmatra da bi bilo poželjno da na sljede
a bude netko iz Centra za socijalni rad Čitluk kako bi se tada moglo više govoriti o konkretnim 

je o žrtvama i efektima korone sve rečeno, kao i mjerama koje se donose za 
poduzetnike. Naglašava da ne smijemo zaboraviti i na skupinu koja je također oštećena
su bez posla. Pojašnjava da je primjerice netko radio u ugostiteljstvu a netko u turizmu a sada nemaju prihode. 
Dodaje da ne negira mjere za poduzetnike ali da ne smijemo zaboraviti i ove na koje se osvrnuo. Iz tog razloga 

poželjnim da na neku od sljedećih sjednicu Vijeća dođe netko iz Centra za socijalni rad. 
odgovara da je tijekom izlaganja vijećnika Grgića od Tajnika Vijeća dobio informaciju da je u 

u prošle i današnje sjednice Vijeća zaprimljeno izvješće o radu Centra za socijalni rad te 
biti razmatrano. Jakov Stojićističe kako se poslije ovih događ

e da to što smo bili u vrhu po broju zaraženih nije naša zasluga već je rezul
in na koji se došlo do konačnih rezultata jeste naša zasluga i zbog toga sam ponosan na sve 

rekao je gospodin Stojić. Posebno pohvaljuje zaposlenike u zdravstvenoj 
a za primjer današnju sjednicu Vijeća na kojoj se svi „pate“ sa maskama nepunih sat vremena. 

S druge strane, zaposlenici zdravstvenih organizacija tako funkcioniraju cijele smjene. Poru
trud treba cijeniti i svakako materijalno vrjednovati. Osvrće se na tiskovne konferencije 

esto bio ljut na pojedine novinare koji su često glumili Mislava Bagu a nekada i kao „
itluk“. S druge strane, predstavnici Stožera su uspješno izla

struke. Komentira kako smo mi kao narod skloni sve negativno uvijek ocjenjivati i komentirati a ono što je 
pozitivno manje naglašavati. Smatra da je to pogrešno te da sve pozitivno treba još više isticati i tome se 

a duh i tijelo. Osvrće se i na pitanje pristupa prema zaraženim osobama da neki 
elnik hrabar što se prvi testirao. Podsjeća i na neke viceve o knjiženju zaraženih iz 

ine. Ističe kako je zadovoljan i ponosan na ponašanje naših sugra
bilo kao i do sada svaki put u kriznim situacijama. Komentira kako se Brotnjake smatralo hladnijima od ostalih 

e se na vrijeme osnivanja političke stranke HDZ BiH. Ističe kako s
puno više od Brotnjaka ali su Brotnjaci imali bolje izborne rezultate. Dodaje da smo i u ratu imali 

Marin Radišićsmatra kako se broj zaraženih treba pratiti kroz broj ukupno testiranih 
ine imale mali broj testiranih osoba te da to nije relevantan podatak kada isti

nema zaraženih. Pojašnjava da su kod njih testiranja rađena onda kada osoba ima teške simptome poput upale 
Jozo Zovkokomentira kako on i vijećnik Stojić imaju iskustva vezana za krizne 

situacije iz razdoblja rata. Smatra kako se stanovništvo naše općine pokazalo kao odgovorno. Isti
u vrlo teškoj situaciji iz koje smo se vrlo brzo izvukli. Smatra da je to zasluga ljudi koji su sve to organizirali i 

elnika kao šefa izvršne vlasti i Kriznog stožera. Komentira kako ga termin krizni 
stožer malo „bode u ušima“ s obzirom da ima iskustva iz 90-tih godina kada su intervenirali u Op

skim puškama sa ciljem da upravo Vijeće izabere krizni stožer koji 
i da nas vodi netko koga je netko namjestio iz samo njemu jasnih razloga

o situacijama koje slijede.Je li moguće imati unaprijed pripremljene neke 
nik Zovko, uz opasku da su jasne nadležnosti i Službe civilne zaštite i 

a da posljedice korone tek slijede. Možda je ovo dobra prilika da se malo „pr
eka i da krenemo u donošenje nekih odluka koje bi nam puno pomogle u budu

nik Zovko.Dodaje kako ne zna jesu li neki potezi uopće racionalni. Osvrće se na 
u vrijeme trajanja policijskog sata. Predrag Smoljanse slaže sa konstatacijom 

laziti u pojedinosti ali da je zasigurno, 
prema njegovim informacijama, upravo socijalna neimaština dovela do ova dva tužna slučaja. S obzirom da 

čelnika je li se povećao broj 
 pita je li broj prijava u odnosu na 

inilo po tim eventualnim prijavama te  možemo li se nekako 
e na dio iz svog izlaganja a koji se odnosi 

no svakom korisniku pomoći od 
iža. Dodaje da je bilo poziva od strane 

ina je sudjelovala u pripremi paketa 
ama. Trenutno je u pripremi nova akcija 

unarodne organizacije dobili opremu. Zajedno sa onim što imamo u 
ći. Načelnik komentira kako 

iti s obzirom da se nisu obraćali za pomoć. 
 te su isti proslijeđeni na rješavanje. 

u o radu Centra za socijalni rad i informaciji o radu Crvenog križa 
smatra da bi bilo poželjno da na sljedećoj sjednici 

itluk kako bi se tada moglo više govoriti o konkretnim 
eno, kao i mjerama koje se donose za 

ćena a riječ je o ljudima koji 
su bez posla. Pojašnjava da je primjerice netko radio u ugostiteljstvu a netko u turizmu a sada nemaju prihode. 
Dodaje da ne negira mjere za poduzetnike ali da ne smijemo zaboraviti i ove na koje se osvrnuo. Iz tog razloga 

e netko iz Centra za socijalni rad. Predrag 
a dobio informaciju da je u 

e o radu Centra za socijalni rad te će na 
poslije ovih događanja osjeća ponosno kao 

 je rezultat spleta okolnosti. S 
nih rezultata jeste naša zasluga i zbog toga sam ponosan na sve 

. Posebno pohvaljuje zaposlenike u zdravstvenoj 
a na kojoj se svi „pate“ sa maskama nepunih sat vremena. 

S druge strane, zaposlenici zdravstvenih organizacija tako funkcioniraju cijele smjene. Poručuje kako se njihov 
e se na tiskovne konferencije županijskog stožera 
esto glumili Mislava Bagu a nekada i kao „čavke 

su uspješno izlagali i branili postupke 
struke. Komentira kako smo mi kao narod skloni sve negativno uvijek ocjenjivati i komentirati a ono što je 

još više isticati i tome se 
e se i na pitanje pristupa prema zaraženim osobama da neki 

a i na neke viceve o knjiženju zaraženih iz 
je zadovoljan i ponosan na ponašanje naših sugrađana koje je 

bilo kao i do sada svaki put u kriznim situacijama. Komentira kako se Brotnjake smatralo hladnijima od ostalih 
e kako su tada neki drugi vikali 

puno više od Brotnjaka ali su Brotnjaci imali bolje izborne rezultate. Dodaje da smo i u ratu imali uredniju 
smatra kako se broj zaraženih treba pratiti kroz broj ukupno testiranih 

ine imale mali broj testiranih osoba te da to nije relevantan podatak kada ističu da 
ena onda kada osoba ima teške simptome poput upale 

 imaju iskustva vezana za krizne 
ine pokazalo kao odgovorno. Ističe da smo bili 

koji su sve to organizirali i 
elnika kao šefa izvršne vlasti i Kriznog stožera. Komentira kako ga termin krizni 

tih godina kada su intervenirali u Općinskom 
e izabere krizni stožer koji će nas voditi u kriznim 

ko namjestio iz samo njemu jasnih razloga. Smatra da 
e imati unaprijed pripremljene neke 

nik Zovko, uz opasku da su jasne nadležnosti i Službe civilne zaštite i Centra za socijalni rad. 
prisaberemo“ pa da vidimo 

eka i da krenemo u donošenje nekih odluka koje bi nam puno pomogle u budućnosti - naglašava 
e se na dezinfekciju poljskih 

se slaže sa konstatacijom 



 

 

vijećnika Zovke o tome da je bilo nekih nelogi
tempa donošenja odluka viših razina vlasti. Vezano za pitanje formiranja kriznog stožera, odgovara kako misli 
da je zakonodavac jasno propisao tko su 
Marin Radišićdodaje kako je on, unato
mnoge osobe koje su u prilici dati neki doprinos. 
najtežim trenucima pandemije kada su svi nazo
mjesne zajednice na području općine Č
predsjednik Smoljan, pozvali sve predsjednike mjesnih zajednica bez obzira jesu li još u mandatu ili im je 
istekao mandat. Saša Grgićse osvrće na navode iz uvodnih napomena da je 
sastati. Dodaje kako je pratio prepisku izme
HKDU - HRAST Darke Primorca. Smatra kako je uo
predložio održavanje video sjednice Kolegija Vije
formalne prirode. Vijećnik Grgić pita je li mogu
Peharzahvaljuje Načelniku i službama što danas vije
donositi odluke. Osvrće se na izlaganje vije
Peharu, bile usmjerene prema tome da se neka pitanja iz nadležnosti Vije
detaljnije obrazlože i propišu. Dragan Kozina
izabrani na isti način. Neshvatljivo mu je što su vije
za funkcioniranje Općine. Jedini način na koji su dolazili do informacija bio je taj 
opasku da se nije trebala držati službena sjednica Kolegija ve
izvanrednim situacijama ne treba „robovati formi“. Dodaje kako niti jedan 
prigovor na sazivanje i način održavanja te sjednice. Informira nazo
kontaktirao Predsjednika i Tajnika Vije
su se u velikom broju odazvali na pozive upu
uspješnoj akciji dezinfekcije ulica. Upu
raspolaganje sredstva za dezinfekciju
Zahvaljuje se i vlasniku pansiona koji je zatražio da ostane anoniman a osigurao je hranu koja je dostavljana u 
samostan ukupno 20 dana po 2 obroka. Isti
i muškaraca voljnih da dostavljaju hranu. Zahvaljuje se i Na
epidemiologinji gđi Jurić. Jakov Stoji
vlasnik pansiona koji je zatražio da ostane anoniman. Vije
glasno spominjati. Uzima za primjer de
Splitu. U jednom društvu od desetak osoba na pitanje vije
su odgovorile potvrdno. Usporedbe radi, na njegovo drugo pitanje a koje je glasilo znaju li nekog momka koji 
je ovisnik o narkoticima svi su odgovorili potvrdno.
tako treba poštivati svačiju odluku. Dodaje k
ne žele. Pojašnjava kako je u ovome slu
njegove aktivnosti na facebook stranici MZ Me
Jure Džidaističe da mu je drago što vije
valova i širenja virusa. Ističe kako je pratio rad Na
zdravlja Čitluk. Dodaje da bi svaki č
pandemija traje najmanje godinu dana. Pohvaljuje sve aktivnosti uz poruku da sada slijedi borba protiv 
negativnih posljedica i šteta koje je prouzro
Sukladno članku 68. Poslovnika o radu Vije
minuta.Predrag Smoljankomentira kako ne smatra da je tijekom protekla 
raspolaganja informacijama u odnosu na ostale vije
Vijeća Ivom Bevandom dana 20. ožujka krenuo u završne pripreme za održavanje redovite sjednice Vije
obzirom na događanja koja su uslijedila sazivanje sjednice se moralo odgoditi. Podsje
njihovu internu komunikaciju tijekom koje ga je upoznao da se sjednica Kolegija planira za termin od 06. do 
13-og tekućeg mjeseca. Onda je uslijedilo testiranj
u izolaciju. Nakon toga je i Predsjednik Vije
nakon što su se stekli određeni uvjeti održane su dvije sjednice Kolegija Vije
federalnog stožera civilne zaštite a koja se odnosi
podsjeća da imamo dvojicu vijećnika kojima je bilo zabranjeno kretanje. Podsje
od pet osoba. Dragan Kozinasmatra da se u rad stožera moglo uklju
rasprava. Zaključena je treća točka dnevnog reda.
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nika Zovke o tome da je bilo nekih nelogičnosti. Gospodin Smoljan smatra da su iste proizlazile iz samog 
tempa donošenja odluka viših razina vlasti. Vezano za pitanje formiranja kriznog stožera, odgovara kako misli 

nodavac jasno propisao tko su članovi stožera a da je to vezano za obnašanje odre
dodaje kako je on, unatoč tome što je Zakonom određeno tko su članovi stožera, kontaktirao 

mnoge osobe koje su u prilici dati neki doprinos. Predrag Smoljanse osvrće na jedan od video sastanaka u 
najtežim trenucima pandemije kada su svi nazočni konstatirali kako je šteta što nemamo funkcionalne sve 

ćine Čitluk. Marin Radišićdodaje kako smo, unatoč činjenici na koju je 
predsjednik Smoljan, pozvali sve predsjednike mjesnih zajednica bez obzira jesu li još u mandatu ili im je 

će na navode iz uvodnih napomena da je Načelnik volio da se Vije
sku između Tajnika Vijeća Ive Bevande i predsjednika Kluba vije

HRAST Darke Primorca. Smatra kako je uočio da je došlo do nesporazuma te da je predsjednik Kluba 
predložio održavanje video sjednice Kolegija Vijeća a da je to odbijeno iz opravdan

ć pita je li moguće da u skoroj budućnosti imamo video konferencije.
elniku i službama što danas vijećnici mogu, uz minimalne mjere opreza, zasjedati i 

se na izlaganje vijećnika Zovke i pohvaljuje njegove sugestije koje su, prema vije
Peharu, bile usmjerene prema tome da se neka pitanja iz nadležnosti Vijeća a koja su vezana za krizne situacije 

Dragan Kozinapodsjeća da su svi vijećnici, uključujuć
Neshvatljivo mu je što su vijećnici cijelo vrijeme bili izolirani od svih doga

edini način na koji su dolazili do informacija bio je taj da nekog zovu i pitaju, uz 
opasku da se nije trebala držati službena sjednica Kolegija već neki običan razgovor. Smatra kako u 
izvanrednim situacijama ne treba „robovati formi“. Dodaje kako niti jedan član Kolegija zasigurno ne bi uložio 

in održavanja te sjednice. Informira nazočne da je da je na po
kontaktirao Predsjednika i Tajnika Vijeća e-mailom. Drago Vasiljse zahvaljuje mještanima MZ Me
su se u velikom broju odazvali na pozive upućene preko facebook stranice MZ Međugorje. Informira nazo
uspješnoj akciji dezinfekcije ulica. Upućuje riječi zahvale predstavnicima tvrtke koja je besplatno stavila na 

sredstva za dezinfekciju, kao i ljudima koji su sa svojom mehanizacijom radili dezinfek
vlasniku pansiona koji je zatražio da ostane anoniman a osigurao je hranu koja je dostavljana u 

dana po 2 obroka. Ističe kako ga je iznenadila činjenica da se prijavio podjednak broj žena 
avljaju hranu. Zahvaljuje se i Načelniku, ravnateljici 

Jakov Stojićse osvrće na dio izlaganja vijećnika Vasilja a u kojemu je spomenut 
vlasnik pansiona koji je zatražio da ostane anoniman. Vijećnik Stojić poručuje kako takve osobe treba jasno i 
glasno spominjati. Uzima za primjer dečka iz Međugorja koji je bio dobitnik rektorove nagrade na Sveu
Splitu. U jednom društvu od desetak osoba na pitanje vijećnika Stojića poznaju li tog momka svega dvije o
su odgovorile potvrdno. Usporedbe radi, na njegovo drugo pitanje a koje je glasilo znaju li nekog momka koji 
je ovisnik o narkoticima svi su odgovorili potvrdno.Drago Vasiljkomentira kako je lijepo 

ku. Dodaje kako neki ljudi vole da se čuje za njihova djela a s druge strane neki 
ne žele. Pojašnjava kako je u ovome slučaju riječ o njegovom dobrom prijatelju. Vijeć
njegove aktivnosti na facebook stranici MZ Međugorje ali je onda taj gospodin zatražio da se ukloni objava. 

e da mu je drago što vijećnici ponovno zasjedaju, uz opasku da se nada da ne
e kako je pratio rad Načelnika i Stožera a i nastanjen je u neposrednoj 

itluk. Dodaje da bi svaki čovjek, dok sluša informaciju o poduzetim aktivnostima, stekao dojam da 
pandemija traje najmanje godinu dana. Pohvaljuje sve aktivnosti uz poruku da sada slijedi borba protiv 

je je prouzročio koronavirus. Podržava izlaganja vije
lanku 68. Poslovnika o radu Vijeća, Predsjednik Vijeća je odredio stanku u radu 

komentira kako ne smatra da je tijekom protekla dva mjeseca bio povlašten po pitanju 
raspolaganja informacijama u odnosu na ostale vijećnike. Informira nazočne kako je zajedno sa Tajnikom 

a Ivom Bevandom dana 20. ožujka krenuo u završne pripreme za održavanje redovite sjednice Vije
anja koja su uslijedila sazivanje sjednice se moralo odgoditi. Podsje

njihovu internu komunikaciju tijekom koje ga je upoznao da se sjednica Kolegija planira za termin od 06. do 
eg mjeseca. Onda je uslijedilo testiranje Načelnika i pozitivan test na koronavirus te njegov odlazak 

u izolaciju. Nakon toga je i Predsjednik Vijeća dobio rješenje o odlasku u izolaciju. Nakon što je sve to prošlo i 
eni uvjeti održane su dvije sjednice Kolegija Vijeć

a koja se odnosila na zabranu kretanja starijih od 65 godina. Predsjednik 
nika kojima je bilo zabranjeno kretanje. Podsjeća i na zabranu okupljanja više 

smatra da se u rad stožera moglo uključiti i nekoliko vije
ka dnevnog reda. 

nosti. Gospodin Smoljan smatra da su iste proizlazile iz samog 
tempa donošenja odluka viših razina vlasti. Vezano za pitanje formiranja kriznog stožera, odgovara kako misli 

lanovi stožera a da je to vezano za obnašanje određenih dužnosti. 
članovi stožera, kontaktirao 

e na jedan od video sastanaka u 
ni konstatirali kako je šteta što nemamo funkcionalne sve 

č činjenici na koju je ukazao 
predsjednik Smoljan, pozvali sve predsjednike mjesnih zajednica bez obzira jesu li još u mandatu ili im je 

elnik volio da se Vijeće moglo 
a Ive Bevande i predsjednika Kluba vijećnika 

io da je došlo do nesporazuma te da je predsjednik Kluba 
a a da je to odbijeno iz opravdanih razloga koji su pravno 

nosti imamo video konferencije.Boško 
nici mogu, uz minimalne mjere opreza, zasjedati i 

nika Zovke i pohvaljuje njegove sugestije koje su, prema vijećniku 
a a koja su vezana za krizne situacije 

čujući i Predsjednika Vijeća, 
nici cijelo vrijeme bili izolirani od svih događanja vezanih 

da nekog zovu i pitaju, uz 
an razgovor. Smatra kako u 

lan Kolegija zasigurno ne bi uložio 
ne da je da je na početku pandemije 

se zahvaljuje mještanima MZ Međugorje koji 
đugorje. Informira nazočne o 

i zahvale predstavnicima tvrtke koja je besplatno stavila na 
, kao i ljudima koji su sa svojom mehanizacijom radili dezinfekciju. 

vlasniku pansiona koji je zatražio da ostane anoniman a osigurao je hranu koja je dostavljana u 
injenica da se prijavio podjednak broj žena 

elniku, ravnateljici Doma zdravlja i glavnoj 
nika Vasilja a u kojemu je spomenut 

uje kako takve osobe treba jasno i 
ugorja koji je bio dobitnik rektorove nagrade na Sveučilištu u 

a poznaju li tog momka svega dvije osobe 
su odgovorile potvrdno. Usporedbe radi, na njegovo drugo pitanje a koje je glasilo znaju li nekog momka koji 

komentira kako je lijepo činiti dobro a isto 
uje za njihova djela a s druge strane neki 

 o njegovom dobrom prijatelju. Vijećnik Vasilj je spomenuo 
aj gospodin zatražio da se ukloni objava. 

uz opasku da se nada da neće više biti novih 
tožera a i nastanjen je u neposrednoj blizini Doma 

ovjek, dok sluša informaciju o poduzetim aktivnostima, stekao dojam da 
pandemija traje najmanje godinu dana. Pohvaljuje sve aktivnosti uz poruku da sada slijedi borba protiv 

io koronavirus. Podržava izlaganja vijećnika Kozine i Zovke. 
a je odredio stanku u radu Vijeća u trajanju 15 

dva mjeseca bio povlašten po pitanju 
ne kako je zajedno sa Tajnikom 

a Ivom Bevandom dana 20. ožujka krenuo u završne pripreme za održavanje redovite sjednice Vijeća. S 
anja koja su uslijedila sazivanje sjednice se moralo odgoditi. Podsjeća vijećnika Kozinu na 

njihovu internu komunikaciju tijekom koje ga je upoznao da se sjednica Kolegija planira za termin od 06. do 
elnika i pozitivan test na koronavirus te njegov odlazak 

a dobio rješenje o odlasku u izolaciju. Nakon što je sve to prošlo i 
eni uvjeti održane su dvije sjednice Kolegija Vijeća. Podsjeća i na odluku 

na zabranu kretanja starijih od 65 godina. Predsjednik 
a i na zabranu okupljanja više 

iti i nekoliko vijećnika. Zaključena je 



 

 

Ad.4.Prijedlog odluke o mjerama pomo

uzrokovane koronavirusom COVID 

 

Uvodne napomene je dao Marin Radiši
glasi: „Oslobađanja obveza plaćanja na temelju stavki pobrojanih u prethodnom stavku se odnose na razdoblje 

od 01.travnja do zadnjeg dana u mjesecu u kojemu je prestala zabrana, uz mogu

epidemiološke situacije na području op

Hercegovine u odnosu na ostale zemlje u okruženju komentira iz
naraste“.Napore Općine ocjenjuje korektnim, uz opasku da su iste ili sli
susjedstva. Informira nazočne da je uputio dopis na adrese Na
Zatražio je da se propiše još jedna mjera pomo
produžila rok za privremena rješenja do mjeseca 
plaćanje iznosa od 5 KM po m2 vijeć
stavi izvan snage. Komentira kako je rije
u trenutnoj situaciji ona predstavlja ogroman teret ljudima sa podr
doći do velikih sukoba ukoliko federalni inspektori krenu sa kažnjavanjem. Osvr
privremene obustave plaćanja odvoza sme
trebalo produljiti jer ne znači da 
Međugorje.Marin Radišić odgovara da su navedene mjere 
Vijeća. Prijedlog vijećnika Vasilja je vezan za akt iz nadl
više ranijih rasprava po pitanju privremenih rješenja. Pojašnjava da ima i niz pitanja pored pobrojanih. Uzima 
za primjer Dječji vrtić Čitluk, čiji djelatnici nisu radili ali ljudi o
osvrće na raspravu članova Kolegija o ovoj temi. Tada je komentirao kako se sva pobrojana osloba
odnose za razdoblje zabrane rada koji 
stožer ukine mjere a gostiju nema te ljudi nemaju kome raditi. 
način da stoji da zabrana vrijedi „dok se ne ispune uvjeti da netko može raditi“.Osvr
podsjeća da su za većinu njih odobrenja za rad ist
većina vlasnika i zaposlenika nisu prijavljeni te nemaju pravo niti na kakve naknade. Osvr
navod da će produživanje rješenja biti mogu
slučaju organizacije hodočašća broj istih biti vrlo mali. U slu
ostaje stanovnicima Međugorja, da ruše sobe i klju
ništa i ukoliko produže rješenja jer je situacija katastrofalna. 
poslovni prostor suvenirnice ili trgovine a na katu 
trgovina u prizemlju moći raditi uz neku manju uplat
toga neće. Pita je li to normalno, uz opasku kako nije bitno tko to diktira.
sjednici rekao da će se to riješiti a i da je on osobno barem pet puta upu
navedenim. Komentira kako je prostor u prizemlju višenamjenski te 
prekosutra slastičarnica a za mjesec dana kafi
uređenje poslovnog prostora. Poručuje kako je njegov stav da se Naredba ne treba više donositi. U slu
planira donositi onda bi trebala propisati neke simboli
poručuje vijećnik Kozina, uz opasku da treba ljudima omogu
dozvole. Marin Radišić odgovara kako svakako treba razlikovati objekte sa uporabnom dozvolom i one objekte 
koji nemaju tu dozvolu. Smatra da isto tako
uplate. Podsjeća da iznos od 5 KM ulazi u iznos gra
regulacijskog plana od 63,50 KM.  uspore
Mostaru 190 KM. Podsjeća i na odredbu o osloba
Informira nazočne o razgovorima sa ministrom i konstantne njegove upite oko toga koliko je legalizirano 
objekata u zadnjih 8 ili 10 godina. Podsje
Smoljanreplicira da upravo primjer na koji se osvrnuo vije
je u njezinoj nadležnosti. Pojašnjava kako svaki 
suvenirnice koji se nalaze u prizemlju objekta. Na katu je pansion i za ta pitanja nije nadležna Op
Županija. Vijećnica Luca Bajkuša je napustila sjednicu. Nazo
kako je na sjednici Kolegija Vijeća rekao da u 
radu Vlade prisutne ucjene, pregovaranja i sve ostalo što je dio svakodnevnog politi
se hrvatski predstavnici moraju boriti kako b
kako je sa županijskim zastupnikom posjetio 
nije samo jedan krivac već ih je svakako više. Podsje
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Prijedlog odluke o mjerama pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nepogode 

avirusom COVID – 19; 

Marin Radišić. Gospodin Radišić predlaže izmjenu u stavku 2. 
anja na temelju stavki pobrojanih u prethodnom stavku se odnose na razdoblje 

zadnjeg dana u mjesecu u kojemu je prestala zabrana, uz mogućnosti produženja koja ovisi od 

čju općine Čitluk.“. Otvorena je rasprava. Drago Vasilj
Hercegovine u odnosu na ostale zemlje u okruženju komentira izjavom „crkni magar

ine ocjenjuje korektnim, uz opasku da su iste ili slične mjere donijele i ostale op
ne da je uputio dopis na adrese Načelnika, Predsjednika Vije

o je da se propiše još jedna mjera pomoći. Podsjeća da je Hercegovačko
produžila rok za privremena rješenja do mjeseca lipnja sljedeće godine. Kako je ishodovanje rješenja vezano za 

vijećnik Vasilj predlaže da se ta odredba iz Naredbe Na
stavi izvan snage. Komentira kako je riječ o odličnoj odredbi i da bi volio da je ista ranije propisana. Me
u trenutnoj situaciji ona predstavlja ogroman teret ljudima sa područja Međugorja i Bijakovi

i do velikih sukoba ukoliko federalni inspektori krenu sa kažnjavanjem. Osvrće se na ostale mjere poput 
anja odvoza smeća i komunalne naknade do isteka pandemije. Poru

či da će danom prestanka pandemije hodočasnici odmah krenuti za 
odgovara da su navedene mjere obuhvaćene aktima čije je donošenje u nadležnosti 

nika Vasilja je vezan za akt iz nadležnosti Načelnika i isti će biti razmatran. Podsje
više ranijih rasprava po pitanju privremenih rješenja. Pojašnjava da ima i niz pitanja pored pobrojanih. Uzima 

iji djelatnici nisu radili ali ljudi očekuju da im se isplati pla
lanova Kolegija o ovoj temi. Tada je komentirao kako se sva pobrojana osloba

zabrane rada koji propisuje Stožer civilne zaštite. Pita što će se dogoditi u slu
te ljudi nemaju kome raditi. Smatra da bi odluku trebalo preformulirati na 

brana vrijedi „dok se ne ispune uvjeti da netko može raditi“.Osvr
inu njih odobrenja za rad istekla prošle godine a nekima i pretprošle godine. Zaklju

ina vlasnika i zaposlenika nisu prijavljeni te nemaju pravo niti na kakve naknade. Osvr
e produživanje rješenja biti moguće do 2021. godine. S druge strane, situ

a broj istih biti vrlo mali. U slučaju da se rješenja ne budu mogla produživati što 
ugorja, da ruše sobe i ključaju pansione - pita vijećnik Kozina, uz opasku da nemaju 

iko produže rješenja jer je situacija katastrofalna. Uzima za primjer nekog tko ima u prizemlju 
poslovni prostor suvenirnice ili trgovine a na katu smještajni kapacitet. Komentira kako 

i raditi uz neku manju uplatu a pansion na katu će moći raditi do 2021. godine a nakon 
e. Pita je li to normalno, uz opasku kako nije bitno tko to diktira. Dodaje kako je Na

e se to riješiti a i da je on osobno barem pet puta upućivao vijeć
navedenim. Komentira kako je prostor u prizemlju višenamjenski te će danas biti suvenirnica, sutra trgovina, 

arnica a za mjesec dana kafić. Dodaje kako puno više košta opremanje pansiona nego 
čuje kako je njegov stav da se Naredba ne treba više donositi. U slu

planira donositi onda bi trebala propisati neke simbolične iznose, primjerice onu od 50 pfeninga po m
nik Kozina, uz opasku da treba ljudima omogućiti ishodovanje odobrenja za rad i gra

odgovara kako svakako treba razlikovati objekte sa uporabnom dozvolom i one objekte 
Smatra da isto tako ne treba zanemariti osobe koje su već okon

a da iznos od 5 KM ulazi u iznos građevinske dozvole. Osvrće se na cijenu u obuhvatu 
regulacijskog plana od 63,50 KM.  uspoređuje tu cijenu sa cijenom u Ljubuškom od 141,24 

a i na odredbu o oslobađanju plaćanja cijene za 200 m
ne o razgovorima sa ministrom i konstantne njegove upite oko toga koliko je legalizirano 

Podsjeća da nitko ne bi mogao dobiti rješenje bez uporabne dozvole. 
replicira da upravo primjer na koji se osvrnuo vijećnik Kozina dokazuje kako je Op

je u njezinoj nadležnosti. Pojašnjava kako svaki čovjek bez problema može dobiti rješenja za rad trgovine ili 
suvenirnice koji se nalaze u prizemlju objekta. Na katu je pansion i za ta pitanja nije nadležna Op

nica Luca Bajkuša je napustila sjednicu. Nazočna su 22 vijećnika. 
rekao da u Vladi HNŽ sjede predstavnici HDZ BiH i SDA

radu Vlade prisutne ucjene, pregovaranja i sve ostalo što je dio svakodnevnog političkog života. Poru
se hrvatski predstavnici moraju boriti kako bi ljudi koji rade mogli dobiti rješenja za rad.

županijskim zastupnikom posjetio Ministarstvo te je informirao vijećnike o razgovorima. Isti
 ih je svakako više. Podsjeća da se stalno produžuje rok za privremena rješenja a mi 

enim posljedicama proglašene nepogode 

 predlaže izmjenu u stavku 2. članka 2. koji treba da 
anja na temelju stavki pobrojanih u prethodnom stavku se odnose na razdoblje 

nosti produženja koja ovisi od 

Drago Vasiljnapore Bosne i 
crkni magarče dok trava 

ne mjere donijele i ostale općine iz 
elnika, Predsjednika Vijeća i Tajnika Vijeća. 

čko - neretvanska županija 
. Kako je ishodovanje rješenja vezano za 

nik Vasilj predlaže da se ta odredba iz Naredbe Načelnika privremeno 
noj odredbi i da bi volio da je ista ranije propisana. Međutim, 

ugorja i Bijakovića. Smatra kako će 
će se na ostale mjere poput 

a i komunalne naknade do isteka pandemije. Poručuje kako bi i to 
časnici odmah krenuti za 

ije je donošenje u nadležnosti 
će biti razmatran. Podsjeća na 

više ranijih rasprava po pitanju privremenih rješenja. Pojašnjava da ima i niz pitanja pored pobrojanih. Uzima 
plati plaća. Dragan Kozinase 

lanova Kolegija o ovoj temi. Tada je komentirao kako se sva pobrojana oslobađanja 
e se dogoditi u slučaju da taj 

Smatra da bi odluku trebalo preformulirati na 
brana vrijedi „dok se ne ispune uvjeti da netko može raditi“.Osvrće se na rad pansiona i 

ekla prošle godine a nekima i pretprošle godine. Zaključuje da 
ina vlasnika i zaposlenika nisu prijavljeni te nemaju pravo niti na kakve naknade. Osvrće se na Načelnikov 

e do 2021. godine. S druge strane, situacija je takva da će u 
aju da se rješenja ne budu mogla produživati što 

nik Kozina, uz opasku da nemaju 
Uzima za primjer nekog tko ima u prizemlju 

. Komentira kako će suvenirnica ili 
i raditi do 2021. godine a nakon 

Dodaje kako je Načelnik na prošloj 
ivao vijećnička pitanja u svezi s 

e danas biti suvenirnica, sutra trgovina, 
. Dodaje kako puno više košta opremanje pansiona nego 

uje kako je njegov stav da se Naredba ne treba više donositi. U slučaju da se 
, primjerice onu od 50 pfeninga po m2- 

iti ishodovanje odobrenja za rad i građevinske 
odgovara kako svakako treba razlikovati objekte sa uporabnom dozvolom i one objekte 

ć okončale proceduru i uradili 
će se na cijenu u obuhvatu 

uje tu cijenu sa cijenom u Ljubuškom od 141,24 KM te Čapljini i 
anja cijene za 200 m2 za stambeni prostor. 

ne o razgovorima sa ministrom i konstantne njegove upite oko toga koliko je legalizirano 
a da nitko ne bi mogao dobiti rješenje bez uporabne dozvole. Predrag 

nik Kozina dokazuje kako je Općina sve uradila što 
ože dobiti rješenja za rad trgovine ili 

suvenirnice koji se nalaze u prizemlju objekta. Na katu je pansion i za ta pitanja nije nadležna Općina već 
Dragan Kozina odgovara 

HNŽ sjede predstavnici HDZ BiH i SDA te su u samom 
radu Vlade prisutne ucjene, pregovaranja i sve ostalo što je dio svakodnevnog političkog života. Poručuje kako 

i ljudi koji rade mogli dobiti rješenja za rad.Drago Vasiljkomentira 
nike o razgovorima. Ističe kako 

produžuje rok za privremena rješenja a mi 



 

 

ništa ne poduzimamo po pitanju legalizacije. Iznosi podatak da je u posljednjih osam godina legalizirano svega 
30 objekata. Svi mi dole ćemo radije kupiti neko auto ili bilo što drugo te 
u legalizaciju - poručuje vijećnik Vasilj, uz opasku da je više puta pozivao Na
privući ljude da krenu legalizirati objekte. 
po pitanju legalizacije i pokuša doć
komentar da su aktualne cijene preskupe. Osvr
godine ne uđu u objekt a ispostavljaju im se pretjerano
mogućnosti plaćanja građevinske dozvole u više rata. Smatra da treba ukinuti obvezu pla
za privremena rješenja.Predrag Smoljan
Načelnika. Podsjeća na prvi prijedlog od 10 KM sa kojim se ni on nije slagao. isti
iznosom od 5 KM. Dodaje kako je to u ovom trenutku strašan teret. Isti
isticano i što se plaćeni iznos urač
pozdravljali.Jure Džida replicira da je osobno ošte
KM po m2.Danijel Ćavarporučuje kako se nada da i država ne
„Elektroprivreda HZHB“. Komentira da je navedeno poduze
udvostručilo. Poručuje da to nije nikakva pomo
harač“ po Hercegovini. Očekuje pomo
vinarima i vinogradarima. Ističe primjer Grada Ljubuškog koji je izdvojio cca 300 000 KM za male obrtnike. 
Boško Peharpodsjeća da je tema raspravljanja 
posljedicama proglašene nepogode uzrokovane koronavirusom COVID
mogućnosti pomoći svakom punoljetnom gra
platiti račune. Poručuje da moramo biti svjesni situacije a i naših realnih mogu
načelnikova izlaganja vezana za punjenje PDV
uslijediti bolja vremena te da svi moramo biti svjesni
Komentira kako aktualni prijedlog obuhva
obrtnicima, sa ciljem da bi oni mogli isplatiti pla
navedenim. Mario Milićevićpodržava izlaganje vije
komentar da će naša odluka biti poput odluka susjednih op
rezultirati aktima po kojima ćemo novoosnovane subjekte
oslobađati sa 50% obveza. Darko Primorac
će Općina trebati pomoć s obzirom na smanjenje prihoda. Vije
ukoliko se ovakav trend nastavi. Predrag Smoljan
ove odluke već ulazimo u Proračun te da zasig
prihodovnoj za strani će imati za posljedicu promjene na rashodovnoj strani. 
izlaganja u kojima je istaknuo kako su prihodi u prvom tromjese
razdoblje 2019. godine. Četvrti mjesec je sve to poništio iz razloga što je PDV na razini Federacije bio manji 
37%. Vidjet ćemo hoće li PDV za mjesec svibanj biti na razini travnja ili 
Općina normalno funkcionira i svoje obveze ispunjava prema svim prora
gradovi i općine u Zapadnohercegova
sada imamo samo nacrte nekih županijskih zakona. Dodaje da bi 
KM od MMF-a te je još nejasno hoć
raspravlja o temama koje su bile aktualne deset godina. Osvr
komentar da će onda za mjesec svibanj biti 80% manji. Dodaje kako je u travnju bila nabavka robe i pravljenje 
zaliha te nabavka respiratora i ostale medicinske opreme. Poru
bespredmetno bilo na sjednici Vijeća pr
trebao bi biti u interesu države. S druge strane bi op
države da oporezuje uvozna vina. Poziva vije
učinke. Zaključena je rasprava.Prijedlog odluke o mjerama pomo

proglašene nepogode uzrokovane koronavirusom COVID 

glasovanje te je jednoglasno usvojen.

 
Ad.5. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Op

 
Prijedlog je obrazložio Ivo Bevanda, Tajnik Op
se tehnički osigurati provođenje predloženih izmjena i dopuna Poslovnika o radu vije
Smoljanodgovara da smo svjedoci da razli
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ništa ne poduzimamo po pitanju legalizacije. Iznosi podatak da je u posljednjih osam godina legalizirano svega 
emo radije kupiti neko auto ili bilo što drugo te ćemo dići kat na objektu ne

nik Vasilj, uz opasku da je više puta pozivao Načelnika po pitanju na
i ljude da krenu legalizirati objekte. Jure Džidapoziva da se pregleda sve što je predlagano zadnjih godina 

acije i pokuša doći do najboljeg rješenja. Smatra da treba uraditi i korekciju cijena, uz 
komentar da su aktualne cijene preskupe. Osvrće se i na cijenu odvoza otpada. Komentira da ima ljudi koji pola 

u u objekt a ispostavljaju im se pretjerano visoki računi. Kao jedno od rješenja vidi uvo
evinske dozvole u više rata. Smatra da treba ukinuti obvezu pla

Predrag Smoljanpodsjeća na vijećničke rasprave koje su prethodile donošenj
a na prvi prijedlog od 10 KM sa kojim se ni on nije slagao. ističe kako su svi bili zadovoljni 

iznosom od 5 KM. Dodaje kako je to u ovom trenutku strašan teret. Ističe da je tijekom rasprave kao veli plus 
ni iznos uračunava u građevinsku dozvolu. Poručuje vije

replicira da je osobno oštećen cijenom te da ne može platiti dozvolu po cijeni od 120 
uje kako se nada da i država neće pomagati stanovništvu na na

„Elektroprivreda HZHB“. Komentira da je navedeno poduzeće smanjilo račune za ožujak te ih je za travanj 
uje da to nije nikakva pomoć te se nada da neće sada i federalni inspektori po

ekuje pomoć Općine Čitluk  poduzetnicima i običnom stanovništvu, a posebno 
e primjer Grada Ljubuškog koji je izdvojio cca 300 000 KM za male obrtnike. 

a da je tema raspravljanja Prijedlog odluke o mjerama pomoći poduzetnicima pogo
posljedicama proglašene nepogode uzrokovane koronavirusom COVID - 19. Ističe da bi volio kada bismo bili u 

punoljetnom građaninu sa, primjerice, iznosom od 100 eura kako bi svi ljudi mogli 
uje da moramo biti svjesni situacije a i naših realnih mogućnosti. Osvr

izlaganja vezana za punjenje PDV-a i projekcije budućih mjeseci. Isti
uslijediti bolja vremena te da svi moramo biti svjesni kako se ne možemo pouzdati u neku državnu intervenciju. 

aktualni prijedlog obuhvaća mjere pomoći poduzetnicima odnosno pravnim osobama, malim 
ni mogli isplatiti plaće svojim djelatnicima. Pozdravlja aktivnosti Op
podržava izlaganje vijećnika Pehara. Poziva vijećnike da podrže prijedlog, uz 

e naša odluka biti poput odluka susjednih općina.  Poziva da se krene sa aktivnostima koje 
emo novoosnovane subjekte, koji planiraju zaposliti djelatnike

Darko Primorackomentira kako se iz Načelnikovog izlaganja name
 s obzirom na smanjenje prihoda. Vijećnik Primorac pita kako 

Predrag Smoljanpohvaljuje pitanje vijećnika Primorca. 
te da zasigurno nakon projekcija krećemo prema Rebalansu. Promjene na 

e imati za posljedicu promjene na rashodovnoj strani. Marin Radiši
izlaganja u kojima je istaknuo kako su prihodi u prvom tromjesečju bili veći nego oni u 

etvrti mjesec je sve to poništio iz razloga što je PDV na razini Federacije bio manji 
e li PDV za mjesec svibanj biti na razini travnja ili će biti bolji. Na

funkcionira i svoje obveze ispunjava prema svim proračunskim korisnicima.
apadnohercegovačkoj županiji to rade u suradnji sa Županijom. 

sada imamo samo nacrte nekih županijskih zakona. Dodaje da bi našoj županiji trebalo pripasti cca 
te je još nejasno hoće li išta od tog iznosa ići preko općina. Jozo Zovko

raspravlja o temama koje su bile aktualne deset godina. Osvrće se na navode o smanjenju PDV od 37%, uz 
e onda za mjesec svibanj biti 80% manji. Dodaje kako je u travnju bila nabavka robe i pravljenje 

zaliha te nabavka respiratora i ostale medicinske opreme. Poručuje da bi u slučaju da je BiH normalna država 
ća pričati o hotelima u Međugorju s obzirom da je turizam izvozni proizvod i 

trebao bi biti u interesu države. S druge strane bi općinski vijećnici trebali brinuli o našim vinarim
. Poziva vijećnike da podrže ovaj prijedlog te da za mjesec ili dva vidimo 

Prijedlog odluke o mjerama pomoći poduzetnicima pogo

proglašene nepogode uzrokovane koronavirusom COVID – 19, uz izmjenu u stavku 2. 

.Zaključena je četvrta točka dnevnog reda. 

Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk; 

, Tajnik Općinskog vijeća. Otvorena je rasprava. 
enje predloženih izmjena i dopuna Poslovnika o radu vije

odgovara da smo svjedoci da različita tijela sa svih razina svakodnevno održavaju online sjednice te je 

ništa ne poduzimamo po pitanju legalizacije. Iznosi podatak da je u posljednjih osam godina legalizirano svega 
ći kat na objektu nego krenuti 

elnika po pitanju načina na koji 
poziva da se pregleda sve što je predlagano zadnjih godina 

i do najboljeg rješenja. Smatra da treba uraditi i korekciju cijena, uz 
e se i na cijenu odvoza otpada. Komentira da ima ljudi koji pola 

uni. Kao jedno od rješenja vidi uvođenje 
evinske dozvole u više rata. Smatra da treba ukinuti obvezu plaćanja od 5 KM po m2 

ke rasprave koje su prethodile donošenju Naredbe 
če kako su svi bili zadovoljni 

e da je tijekom rasprave kao veli plus 
uje vijećnicima da su svi to 

en cijenom te da ne može platiti dozvolu po cijeni od 120 
stanovništvu na način kako to radi JP 

une za ožujak te ih je za travanj 
e sada i federalni inspektori početi „kupiti 

nom stanovništvu, a posebno 
e primjer Grada Ljubuškog koji je izdvojio cca 300 000 KM za male obrtnike. 

ći poduzetnicima pogođenim 
e da bi volio kada bismo bili u 

sa, primjerice, iznosom od 100 eura kako bi svi ljudi mogli 
ćnosti. Osvrće se na uvodna 

ih mjeseci. Ističe kako se nada da će 
kako se ne možemo pouzdati u neku državnu intervenciju. 

odnosno pravnim osobama, malim 
. Pozdravlja aktivnosti Općine u svezi sa 

nike da podrže prijedlog, uz 
ziva da se krene sa aktivnostima koje će 

planiraju zaposliti djelatnike, u prvoj godini 
elnikovog izlaganja nameće zaključak da 

nik Primorac pita kako će Općina reagirati 
nika Primorca. Dodaje ako usvajanjem 

emo prema Rebalansu. Promjene na 
Marin Radišićpodsjeća na uvodna 

i nego oni u odnosu na isto 
etvrti mjesec je sve to poništio iz razloga što je PDV na razini Federacije bio manji 

e biti bolji. Načelnik naglašava kako 
unskim korisnicima.Komentira kako 

nji sa Županijom. Kod nas je slučaj da do 
našoj županiji trebalo pripasti cca 19 500 000 

Jozo Zovkosmatra da se danas 
e se na navode o smanjenju PDV od 37%, uz 

e onda za mjesec svibanj biti 80% manji. Dodaje kako je u travnju bila nabavka robe i pravljenje 
aju da je BiH normalna država 

s obzirom da je turizam izvozni proizvod i 
i o našim vinarima pa tražili od 

rijedlog te da za mjesec ili dva vidimo 
i poduzetnicima pogođenim posljedicama 

, uz izmjenu u stavku 2. članka 2. je dat na na 

Otvorena je rasprava. Jakov Stojić pita može li 
enje predloženih izmjena i dopuna Poslovnika o radu vijeća. Predrag 

ita tijela sa svih razina svakodnevno održavaju online sjednice te je 



 

 

jednostavna organizacija takvih sjednica. 
Općinskog vijeća Čitluk je dat na glasovanje te je jednoglasno usvojen. 

 
Ad.6. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Op

 

Prijedloge je obrazložila Jasna Karačić
 
Prijedlog zaključka kojim Općinsko vije

d.o.o.Čitluk za dodjelu koncesije za obavljanje elektrop

distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskog objekta „ODACI 1“, na k.

Veliki Ograđenik (novi premjer),  što odgovara parceli k.

premjer) općina Čitluk;  

Otvorena je rasprava. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaklju
glasovanje te je usvojen sa 21 glasom „za“, uz jedan „suzdržan“ glas.

Prijedlog zaključka kojim Općinsko vije

ELECTRONIC“ d.o.o. Čitluk za dodjelu koncesije za elektroenergetske objekte: fotonaponska elektrana 

„Energetic - Electronic“, na lokalitetu 

Biletići i fotonaponska elektrana „Energetic

označenom kao k.č.1575/47 K.O. Bileti

Otvorena je rasprava. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaklju
te je jednoglasno usvojen. 
Prijedlog zaključka kojim Općinsko vije

d.o.o. Čitluk za dodjelu koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i 

distribucije električne energije koja se odno

„BLIZANCI 1“, na zemljištu ozna

k.č.486/718 K.O. Blizanci (stari premjer)

Otvorena je rasprava. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaklju
glasovanje te je jednoglasno usvojen.

 
Ad.7. Razno; 

 

Jure Džidapoziva nazočne da zajedno posjete lokalitet na kojemu je smještena 
vlasništvu njegove tvrtke „DOM 90“ d.o.o.
Peharu na profesionalnosti i korektnosti. Pojašnjava da je uš
namjeravao odustati od svega. Fizič
odnosio na papirologiju i birokraciju. Isti
Vasiljse osvrće na raniju raspravu o privremenim rješenjima. Pita što 
tih rješenja ukoliko primjerice ministar kaže da je dosta bilo i da se ukida mogu
su odredbe Naredbe Načelnika odlična st
slučaju sada bismo imali 90% legaliziranih objekata 
ranije zapisnike iz kojih je jasno da bi situacija bila još puno bolja da 
odredbe Naredbe. Pita kada je neki stanovnik Ljubuškog, 
metara kanala za telefoniju kao stanovnik Me
kako bi se proširio put ili uradilo asfaltiranje. Da smo iznos upla
dozvole sve bi bilo puno bolje - poruč
u prvoj zoni gdje on živi ali da je nužno uvo
samog centra i oni sa rubnih dijelova. Iznosi primjedbu da se Vije
nekakvih izvješća a da nema pravih tema i održavanja tematske sjedn
kako se nije mislio kandidirati za novi vije
Peharkomentira kako ga je vijećnik Džida prozvao te poru
ući u sličan poslovni poduhvat. Jakov Stoji
vidio Džidin objekt ali jeste onaj u Bileti
kada su na tom lokalitetu bile razne vo
opasku da bi lijepo bilo crne ploče zamijeniti ljubi
kako bi bilo dobro da se u ovom mandatu održi tematska sjednica
pola točke dnevnog reda. Dodaje kako bi dobro bilo da aktualni saziv Vije
uplaćene ekološke pristojbe obračunavao retroaktivno za dozvolu.  
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dnica. Zaključena je rasprava.Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu 

glasovanje te je jednoglasno usvojen. Zaključena je 

Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo; 

Jasna Karačić, Pomoćnica Općinskog načelnika za gospodarstvo. 

ćinsko vijeće Čitluk daje suglasnost gospodarskom društvu „DOM 90“ 

itluk za dodjelu koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i 

ne energije izgradnjom elektroenergetskog objekta „ODACI 1“, na k.

enik (novi premjer),  što odgovara parceli k.č. br.314/245 K.O. Veliki Ogra

Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena. Prijedlog zaklju

sa 21 glasom „za“, uz jedan „suzdržan“ glas. 

insko vijeće Čitluk daje suglasnost gospodarskom društvu

itluk za dodjelu koncesije za elektroenergetske objekte: fotonaponska elektrana 

Electronic“, na lokalitetu Čitluk, Biletići, na zemljištu označenom kao k.

ka elektrana „Energetic-Electronic 2“ na lokalitetu Čitluk, Bileti

.1575/47 K.O. Biletići; 
Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena.Prijedlog zaklju

insko vijeće Čitluk daje suglasnost gospodarskom društvu

itluk za dodjelu koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i 

ne energije koja se odnosi na postrojenje solarna  fotonaponska elektrana 

„BLIZANCI 1“, na zemljištu označenom kao k.č.1575/5 K.O. Biletići (novi premjer), što odgovara 

.486/718 K.O. Blizanci (stari premjer); 

Otvorena je rasprava. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena. Prijedlog zaklju

te je jednoglasno usvojen. Zaključena je šesta točka dnevnog reda. 

ne da zajedno posjete lokalitet na kojemu je smještena elektroenergetski objekta u 
vlasništvu njegove tvrtke „DOM 90“ d.o.o.Čitluk. Zahvaljuje se općinskim službama i gospodinu Bošku 
Peharu na profesionalnosti i korektnosti. Pojašnjava da je ušao u projekt davne 2014. godine te je 
namjeravao odustati od svega. Fizička montaža panela je trajala svega dva mjeseca a ostatak vremena se 
odnosio na papirologiju i birokraciju. Ističe da se njegove primjedbe ne odnose na op

e na raniju raspravu o privremenim rješenjima. Pita što će biti kada istekne rok za produživanje 
tih rješenja ukoliko primjerice ministar kaže da je dosta bilo i da se ukida mogućnost produženja. Ponavlja da 

elnika odlična stvar ali da bi puno bolje bilo da je donijeta prije osam godina. U tom 
smo imali 90% legaliziranih objekata - smatra vijećnik Vasilj, uz opasku da je lako provjeriti i 

ranije zapisnike iz kojih je jasno da bi situacija bila još puno bolja da je ekološka pristojba postavljena kao 
odredbe Naredbe. Pita kada je neki stanovnik Ljubuškog, Čapljine ili Mostara imao obvezu kopanja 20 ili 30 
metara kanala za telefoniju kao stanovnik Međugorja. Pita je li ikada stanovnik tih mjesta dao svoju zemlju 

o bi se proširio put ili uradilo asfaltiranje. Da smo iznos uplaćene ekološke pristojbe ljudima priznavali za 
poručuje vijećnik Vasilj. Dodaje kako se neće boriti da se mijenja iznos cijene 
je nužno uvođenje bar dvije ili tri zone jer nije logič

samog centra i oni sa rubnih dijelova. Iznosi primjedbu da se Vijeće bavi trivijalnim pitanjima i slušanjem 
a a da nema pravih tema i održavanja tematske sjednice o Međugorju i Bijakovi

kako se nije mislio kandidirati za novi vijećnički mandat ali da je sada odlučio da ć
nik Džida prozvao te poručuje kako nudi pomoć svima onima koji se odlu

Jakov Stojićse osvrće na navode vijećnika Džide o ljepoti objekta. Isti
vidio Džidin objekt ali jeste onaj u Biletićima, koji po vijećniku Stojiću nije nimalo lijep. Pojašnjava da se sje

ile razne voćke i zelenilo. Sada je ta površina crnilo - poru
če zamijeniti ljubičastom, crvenom ili zelenom bojom.

kako bi bilo dobro da se u ovom mandatu održi tematska sjednica o Međugorju i Bijakovi
ke dnevnog reda. Dodaje kako bi dobro bilo da aktualni saziv Vijeća donese odluku po kojoj bi se iznos 

čunavao retroaktivno za dozvolu.   

Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu 

je peta točka dnevnog reda. 

elnika za gospodarstvo.  

itluk daje suglasnost gospodarskom društvu „DOM 90“ 

rivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i 

ne energije izgradnjom elektroenergetskog objekta „ODACI 1“, na k.č. 950/20 K.O. 

. br.314/245 K.O. Veliki Ograđenik (stari 

Prijedlog zaključka je dat na 

gospodarskom društvu„ENERGETIC-

itluk za dodjelu koncesije za elektroenergetske objekte: fotonaponska elektrana 

enom kao k.č. 1575/49 K.O. 

itluk, Biletići, na zemljištu 

Prijedlog zaključka je dat na glasovanje 

itluk daje suglasnost gospodarskom društvu„IGI SOLAR“  

itluk za dodjelu koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i 

si na postrojenje solarna  fotonaponska elektrana 

i (novi premjer), što odgovara 

Prijedlog zaključka je dat na 

elektroenergetski objekta u 
inskim službama i gospodinu Bošku 

ao u projekt davne 2014. godine te je čak 
ka montaža panela je trajala svega dva mjeseca a ostatak vremena se 

e da se njegove primjedbe ne odnose na općinske službe. Drago 
e biti kada istekne rok za produživanje 

ćnost produženja. Ponavlja da 
var ali da bi puno bolje bilo da je donijeta prije osam godina. U tom 

nik Vasilj, uz opasku da je lako provjeriti i 
je ekološka pristojba postavljena kao 

apljine ili Mostara imao obvezu kopanja 20 ili 30 
ugorja. Pita je li ikada stanovnik tih mjesta dao svoju zemlju 

ene ekološke pristojbe ljudima priznavali za 
e boriti da se mijenja iznos cijene 

enje bar dvije ili tri zone jer nije logično da isto plaćaju oni iz 
e bavi trivijalnim pitanjima i slušanjem 

ugorju i Bijakovićima. Poručuje 
io da će to ipak učiniti.Boško 
ć svima onima koji se odluče 

nika Džide o ljepoti objekta. Ističe da nije 
u nije nimalo lijep. Pojašnjava da se sjeća 

poručuje vijećnik Stojić, uz 
astom, crvenom ili zelenom bojom.Dragan Kozina smatra 

ugorju i Bijakovićima, pa makar sa 
a donese odluku po kojoj bi se iznos 



 

 

 
Zaključena je sedma točka dnevnog re
Zaključena je 38. redovita sjednica Vije
 
Sjednica je završena u1415sati.   
Sjednica je tonski snimana. 
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