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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
sa sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk 

 

Sjednica Općinskog vijeća Čitluk (u daljnjem tekstu: Vijeće) je održana dana 25. travnja 2022. godine u Hotelu 
Brotnjo u Čitluku s početkom u 1100 sati. Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao Predrag Smoljan, 

Predsjednik Vijeća. 
 

Gospodin Smoljan je pozdravio sve nazočne vijećnike i Tajnika Vijeća Ivu Bevandu, Općinskog načelnika 

Marina Radišića i njegove suradnike, ravnateljicu Dječjeg vrtića Čitluk Anicu Božić te predstavnike medija.  
 

Predsjednik Vijeća je nazočne informirao o pripremama za sjednicu Vijeća te o održanim sjednicama Kolegija 
Vijeća i Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 
 

Tajnik Vijeća Ivo Bevanda je uradio prozivku vijećnika. Konstatirano je kako sjednici nazoči 17 od ukupno 25 
vijećnika. Prozivci nisu nazočili Lidija Pehar, Bernarda Primorac, Tomislav Glamuzina, Antonio Sivrić 

(obavijestili Predsjednika i Tajnika Vijeća o nedolasku na sjednicu i razlozima spriječenosti) Luca Bajkuša, 

Darko Primorac, Josip Grbavac (najavili kašnjenje na početak sjednice) i Dragan Kozina.  
 

Predsjednik Vijeća je predložio dnevni red naveden u sazivu sedamnaeste sjednice Vijeća. Vijećnik Josip 

Grbavac je stigao na sjednicu. Nazočno je 18 vijećnika. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena. 

Predloženi dnevni redje dat na glasovanje te je usvojen je usvojen jednoglasno.  
 

Ad.1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk; 
 

Nije bilo primjedbi na Zapisnik.Sukladno članku 86. Poslovnika o radu Vijeća, Zapisnik, uz primjedbu 
vijećnika Dragana Kozine, smatra se usvojenim. Zaključena je prva točka dnevnog reda. 
 

Ad.2. Pitanja vijećnika; 
 

Drago Vasilj izražava nezadovoljstvo vezano za odgovor na njegovo vijećničko pitanje postavljeno na prošloj 

sjednici Vijeća a koje je glasilo: Kada su zadnji put inspektori opservirali i preuzeli robu ilegalnim prodavačima 

suvenira i ostalih roba te što su poduzeli u svezi s tim? Iznosi primjedbu kako odgovor obiluje nekim uopćenim 
podacima te nije konkretan. Komentira kako odgovor karakteriziraju formulacije u stilu „u zadnje vrijeme 

nismo“ ili „u vrijeme COVID pandemije toga nije bilo“. Vijećnik Vasilj podsjeća da je pitanje bilo jasno i 

glasilo je: Kada je zadnji put oduzeta roba? Poručuje kako, budući da Inspekcija ne zna, on zna da je zadnja 
aktivnost po navedenom pitanju bila 2016. godine. Zaključuje kako su gotovo punih pet godina izostale 

aktivnosti a sada su se opet pojavili ilegalni prodavači. Navod iz odgovora po kojemu se poduzimaju određene 

mjere, vijećnik Vasilj ocjenjuje neutemeljenim. Poručuje kako je poznat način na koji se roba može oduzeti i 

počinitelja privesti, uz opasku da je način isti kao i 2016. godine. Apelira da se skrene pažnja šefu Inspekcije da 
po ovom pitanju nešto poduzme. Gospodin Vasilj podsjeća na svoja ranija vijećnička pitanja u svezi 

postavljanja kamera za mjerenje brzine na dionici od Tromeđe do Miletine.  Poručuje kako je primoran, iz 

razloga pritiska mještana, isto pitanje opet postaviti. Komentira kako se Ministar unutarnjih poslova HNŽ nije 
udostojio odgovoriti na dopis Načelnika po navedenom pitanju. Pita Načelnika hoće li, u slučaju da i dalje 

izostane odgovor, obnoviti svoj zahtjev. Kao jednu od mogućnosti, vijećnik Vasilj vidi u obraćanju 

predsjedniku Vlade HNŽ.  Dodaje kako se veliki broj ljudi obraćao njemu i Predsjedniku Vijeća, gospodinu 
Smoljanu. Vijećnik Vasilj ističe kako se dolje opasno živi, uz poseban naglasak na lokalitet Krstina i pravac 

prema Miletini. Dodaje kako ga je po navedenom pitanju kontaktirao fra Tomislav Pervan.  Podsjeća na veći 

broj prometnih nezgoda te slučaj pogibije mladića na nogostupu. Osvrće se na slučajeve uništavanja prometnih 

znakova. Marin Radišić potvrđuje da je izostao pismeni odgovor županijskog ministra. Informira nazočne da je 
o ovome pitanju sa ministrom razgovarao tijekom obilježavanja proslave sv. Mihovila, zaštitnika policije. 

Ministar je obećao planiranje sredstva u programu za navedenu namjenu. Načelnik dodaje kako je na prošloj 

sjednici Vlade usvojen program, uz opasku da mu sadržaj istog nije poznat te će svakako provjeriti. Gospodin 
Radišić komentira kako su navedeni problemi očiti na lokacijama o kojima je govorio vijećnik Vasilj ali i u 

središtu Čitluka. Osvrće se na peticiju vezanu za lokalitet oko crkve. Drago Vasilj sugerira da se do rješavanja 

ovog pitanja razmotri mogućnost postavljanja vozila sa radarom.  
 

Danijel Ćavar komentira kako je Vlada HNŽ usvojila program utroška namjenskih sredstava od vodnih 

naknada u iznosu od 7 368 000 KM. Koliko će tih sredstava pripasti općini Čitluk i u što se ista namjeravaju 

trošiti - pita vijećnik Ćavar. Marin Radišić odgovara kako je riječ o iznosu od cca 250 000 KM. Pojašnjava 
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kako se zahtjevi odnose na nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava odnosno kućnih priključaka u 

Međugorju i Čitluku. Manjio dio iznosa je vezan za pumpu koja treba da se ugradi za vodovod.  
 

Ivan Šarac pita u kojoj fazi je usklađivanje grunta i katastra po mjesnim zajednicama. Marin Radišić odgovara 

kako je u završnoj fazi priprema za usklađivanje katastarske općine Međugorje. Informira nazočne o 
sastancima sa predstavnicima Suda te federalne i županijske uprave za geodetske poslove. Oni su ih izvijestili 

kako bi u svibnju trebale krenuti aktivnosti. Podsjeća da su postupci u Bijakovićima i Vionici okončani te su u 

tijeku oni u Paoči. Onda je na redu Međugorju. Zatraženo je za Čitluk ali je tu preduvjet ispunjenje određenih 

pretpostavki, kao i za Krehin Gradac, Potpolje i Služanj. Načelnik poručuje kako će ići zahtjevi i za ostale 
katastarske općine. 
 

Goran Božić se osvrće na aktualne odluke o utvrđivanju prava korištenja građevinskog zemljišta. Gospodin 
Božić pita kako idu postupci uknjižbe te ima li završenih predmeta. Marin Radišić odgovara kako su prve 

odluke završene. Dodaje kako su završene i tri parcele vezane za budući objekt ambulante u Bijakovićima. 

Informira nazočne o sastanku s predsjednicom Suda. Zaključena je druga točka dnevnog reda. 
 

Ad.3.Izvješće o radu za 2021. godinu Dječjeg vrtića Čitluk; 
 

Izvješće je prezentirala Anica Božić, ravnateljica Vrtića. Otvorena je rasprava. Vijećnik Darko Primorac je 
stigao na sjednicu. Nazočno je 19 vijećnika. 
 

Mario Milićević podsjeća da na području općine Čitluk nema registriranih vrtića u privatnom vlasništvu poput 

primjerice onih u Mostaru. Gospodin Milićević pita ima li kod nas „red čekanja“ te koliko ima djece koja 
nemaju mogućnost upisa u Vrtić. Anica Božić odgovara kako je „red čekanja“ propisan pravilnikom. 

Pojašnjava kako prednost imaju djeca s jednim roditeljem. Dodaje kako je interes za upis izraženiji nakon 

prestanka COVID-a. Pero Radišić pohvaljuje rad ravnateljice i djelatnica sa posebnim naglaskom na jasličku 
skupinu. Vijećnik Radišić se osvrće na poglavlje Izvješća vezano za mjere poboljšanja. Komentira kako bi 

valjalo ispitati mogućnost da se pored osnovnih sredstava koja se Vrtiću doznačavaju mjesečno osigura na 

godišnjoj razini iznos sredstava koja bi se iskoristila za poboljšanje uvjeta rada barem jedne od dječjih skupina. 
Anica Božić ističe kako je jaslička skupina jedna od najosjetljivijih. Riječ je o programu odvikavanja u kojega  

su uključene i pripravnice. Ivan Šarac pita kakve rezultate Vrtić ima po pitanju prijava na natječaje viših razina 

vlasti za odobravanje financijskih sredstava. Anica Božić daje informaciju o prijavama na natječaj Zavoda za 

zapošljavanje FBiH. Zaključena je rasprava. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Izvješće o radu za 2021. 
godinu Dječjeg vrtića Čitluk je dat na glasovanje te je usvojen sa 18 glasova „za“, uz 1 „suzdržan“ glas. 

Zaključena je treća točka dnevnog reda. 
 

Ad.4. Prijedlog odluke o o dodjeli javnih priznanja općine Čitluk; 
 

Prijedlog je obrazložio Ivo Bevanda. Otvorena je rasprava. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena. 

Prijedlog odluke o o dodjeli javnih priznanja općine Čitluk je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno. 
Zaključena je četvrta točka dnevnog reda.  
 

Ad.5. Prijedlozi za rješavanje ispred Općinske službe za gospodarstvo; 
 

Prijedloge je obrazložila Jasna Karačić, Pomoćnica Općinskog načelnika za gospodarstvo. 
 

- Prijedlog odluke kojom Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost da se može nastaviti postupak 

dodjele koncesije po samoinicijativnoj ponudi na parceli označenoj kao:k.č.broj:1214/4 

K.O.Vionica(novi premjer) što odgovara k.č.broj:1214/4 (stari premjer), upisane u posjedovni list 

broj 33 K.O. Vionica  a sve na temelju zahtjeva:Jure Soldo, iz Vionice,općina Čitluk za sadnju:  

maslina na površini od 4447 m
2
  na rok do 30 (trideset) godina, temeljem zahtjeva broj:03-20-

1651/22, od 07.04.2022.godine; 
 

Otvorena je rasprava. Vijećnica Luca Bajkuša je stigla na sjednicu. Nazočno je 20 vijećnika. Nije bilo prijava 

za raspravu te je ista zaključena. Prijedlog odluke  je dat na glasovanje te je usvojen jednoglasno.  
 

- Prijedlog o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na 

području općine Čitluk Juri Soldo; 
 

Otvorena je rasprava. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena. Prijedlog odluke  je dat na glasovanje 

te je usvojen jednoglasno.  
 

- Prijedlog odluke kojom Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost da se može nastaviti postupak 

dodjele koncesije po samoinicijativnoj ponudi na parceli označenoj kao: k.č.broj:1214/3 K.O. 
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Vionica (novi premjer) što odgovara k.č.broj:1214/3 (stari premjer), upisane u posjedovni list broj 

33 K.O. Vionica, a sve na temelju zahtjeva: Zorana Jerkića, iz Vionice, općina Čitluk za sadnju:  

maslina na površini od 4459 m
2
 na rok do 30 (trideset) godina, temeljem zahtjeva broj:03-20-

1360/22, od 23.03.2022.godine; 
 

Otvorena je rasprava. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena. Prijedlog odluke  je dat na glasovanje 

te je usvojen jednoglasno.  
 

- Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu 

na području općine Čitluk Zoranu Jerkiću; 
 

Otvorena je rasprava. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena. Prijedlog odluke  je dat na glasovanje 
te je usvojen jednoglasno. Zaključena je peta točka dnevnog reda.  
 

Ad.6. Prijedlozi za rješavanje ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove; 
 

Prijedloge je obrazložio Franimir Pervan, Pomoćnik Općinskog načelnika za geodetske i imovinsko pravne 

poslove.  
 

- Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu označenom kao k.č. 

14/480 K.O. Blatnica (stari premjer) u površini od 700 m
2
,  što odgovara po novom premjeru k.č. 

2031/6 K.O. Blatnica u površini od 700 m
2 

, u korist Mladena (Martina) Vučić iz Blatnice, kao 

graditelja stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu; 
 

Otvorena je rasprava. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena. Prijedlog odluke  je dat na glasovanje 

te je usvojen jednoglasno. 
 

- Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu označenom kao k.č. 

86/1011 K.O. Služanj (stari premjer) u površini od 369 m
2
,  što odgovara po novom premjeru k.č. 

2391/23 K.O. Služanj u površini od 369 m
2
, u korist Andrije (Ivana) Stojić iz Služnja, kao 

graditelja stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu; 
 

Otvorena je rasprava. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena. Prijedlog odluke  je dat na glasovanje 
te je usvojen jednoglasno. 
 

Prijedlozi akata o utvrđivanju prava korištenja na građevnom zemljištu 
 

Prijedloge je obrazložio Franimir Pervan. S obzirom da nije bilo prijava za raspravu ista je zaključena te su 

prijedlozi dati na glasovanje. 
 

Prijedlog odluke o utvrđivanju prava korištenja na građevnom zemljištu na dijelu prostora obuhvaćenog u 
K.O. Bijakovići je usvojen jednoglasno.  
 

Prijedlog odluke o utvrđivanju prava korištenja na građevnom zemljištu na dijelu prostora obuhvaćenog u 
K.O. Biletići je usvojen jednoglasno.  
 
 

Prijedlog odluke o utvrđivanju prava korištenja na građevnom zemljištu na dijelu prostora obuhvaćenog u 

K.O. Blizanci je usvojen jednoglasno. 
 

Prijedlog odluke o utvrđivanju prava korištenja na građevnom zemljištu na dijelu prostora obuhvaćenog u 

K.O. Čitluk je usvojen jednoglasno. 
 
 

 

Prijedlog odluke o utvrđivanju prava korištenja na građevnom zemljištu na dijelu prostora obuhvaćenog u 

K.O. Međugorje je usvojen jednoglasno. Zaključena je šesta točka dnevnog reda. 

 

Ad.7. Prijedlozi akata o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za poduzimanje aktivnosti 
 

Prijedloge je obrazložio Marin Radišić. 
 

- Prijedlog zaključka kojim se ovlašćuje Načelnik općine Čitluk Marin Radišić da može poduzimati 

sve radnje i mjere u ime Općine Čitluk, te da kao kupac može potpisati Ugovor o kupoprodaji 

nekretnina koje su u posjedu i vlasništvu PZ „Agroplod“ Čitluk na području K.O. Međugorje, a 

označene su kao k.č.989/20, k.č. 989/31, k.č. 989/39, k.č.1155/2, k.č1155/3, k.č. 1212/5 i k.č. 1212/6, 

sve upisane u posjedovni list 148 K.O. Međugorje, što odgovaraju parcelama k.č.1/1177, k.č.1/1353, 

k.č.1/1362, k.č.1/1238 i k.č. 1/1363 upisane u zk. uložak broj: 516 i dijelu k.č.1/34 upisane u zk. 

uložak broj:182, te na području K.O. Čitluk označene kao k.č.5572/5, k.č.5572/7, k.č.5572/11, 

k.č.5572/14, k.č.5572/15 i k.č.5572/16, upisane u posjedovni list 576 K.O. Čitluk, što odgovaraju 

parcelama k.č. 1306/1 i k.č. 1306/2, upisane u zk. uložak broj: 322 i 321 K.O. Čitluk; 
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Otvorena je rasprava. Goran Božić pohvaljuje aktivnosti Općinskog načelnika u svezi navedenog prijedloga. 

Naglašava kako je riječ o važnom pitanju za Općinu Čitluk te apelira da se nastave aktivnosti te dođe do 
vlasništva na navedenim nekretninama. Vijećnik Božić ističe kako je ovo pozitivna i sjajna vijest te izražava 

nadanje kako će biti još ovakvih vijesti te će se sve najavljeno realizirati. Tomislav Filipović se pridružuje 

pohvalama vijećnika Božića. Komentira kako je ovo veliki korak koji svakako znači uspjeh. Navedeni lokalitet 
ističe kao važan za samu budućnost Čitluka a kroz koji bi se puno pitanja moglo riješiti. Drago Vasilj 

komentira kako mu je iskreno žao što danas sa nama nije vijećnik Jozo Zovko, koji je nažalost preminuo 17. 

siječnja 2022. godine. Gospodin Vasilj podsjeća na brojne inicijative pokojnog Zovke, članova Vijeća MZ 
Međugorje i oporbenih vijećnika vezane za prostore tzv. Gljivare. Vijećnik Vasilj podsjeća da je navedeno 

pitanje predlagao tijekom izrade Programa rada Vijeća za 2021. i 2020. godinu. Komentira kako se već pomirio 

da od toga neće biti ništa, uz opasku kako su ovo one stvari koje znače život a na koje je ukazivao u svojim 

brojnim izlaganjima. Ovaj prijedlog ističe kao izvrsnu stvar, uz poziv službama da što više ovakvih stvari ide 
na Vijeće jer je riječ o nečemu što iz temelja mijenja sliku općine. Zahvaljuje Načelniku na uloženom trudu. 

Predrag Smoljan komentira kako izlaganja sudionika u ovoj raspravi dovode do zaključka da svi daju potporu 

ovome prijedlogu i da postoji pozitivna atmosfera vezana za ove aktivnosti.  Dodaje kako i on isto razmišlja te 
poručuje da će Načelnik imati potporu Vijeća. Ukoliko postoji potreba za nekim aktom kojim bi se otklonio 

neki problem, sjednica Vijeća se može sazvati u roku od 24 sata - poručuje gospodin Smoljan. Zaključena je 

rasprava. Prijedlog zaključka je dat na glasovanje te je usvojen sa 19 glasova „za“, uz jedan „suzdržan“ glas. 
 

- Prijedlog zaključka kojim se ovlašćuje Načelnik općine Čitluk Marin Radišić da može u ime 

Općine Čitluk, kao kupac, potpisati Ugovor o kupoprodaji stana u zgradi PS Čitluk na k.č. 83 K.O. 

Čitluk, KPU_Čitluk poduložak broj:83, oznaka nekretnine stan broj 1, u Ulici Kralja Tomislava 

bb, na I (prvom) katu koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje i pomoćnih prostorija površine 34 m
2
 

vlasništvo Miroslava (Stojana) Zlopaše sa udjelom 1/1, kao prodavatelja; 
 

Otvorena je rasprava. Nije bilo prijava za raspravu te je ista zaključena. Prijedlog zaključka je dat na 
glasovanje te je usvojen jednoglasno.  
 

- Prijedlog zaključka kojim Općinsko vijeće Čitluk ovlašćuje Načelnika općine Čitluk Marina 

Radišića i Javnu pravobraniteljicu Općine Čitluk Mladenku Stojić da mogu, sukladno Zaključku o 

prodaji nekretnine, koju je donio Općinski sud u Čitluku od 31.03.2022. godine, sudjelovati i davati 

ponude u ime Općine Čitluk na ročištu koje će biti održano dana 19.05.2022. godine na drugoj 

prodaji usmenim javnim nadmetanjem nekretnine ovršenika "BX - Rudnici boksita" d.d. Čitluk, 

označene kao k.č. 263 u K.O. Čitluk, KPU_Čitluk poduložak br.263, oznaka nekretnine - poslovni 

prostor u Ulici kralja Tomislava br.11., u prizemlju zgrade SP-24-E, ispod stambenog dijela lamele 

II i lamele I, ukupne površine 303,32 m
2
. 

 

Otvorena je rasprava. Mario Milićević pohvaljuje aktivnosti Općinskog načelnika te izražava nadanje da će biti 

više ovakvih prijedloga. Predrag Smoljan komentira kako je jasno da se radi o pokušaju kupnje jednog prostora 
u središtu Čitluka. Dodaje kako je jasno da se neće ići „pod svaku cijenu“. Pojašnjava kako se danas ne može 

raspravljati o točnom iznosu s obzirom da tek slijedi natjecanje. Zaključena je rasprava. Prijedlog zaključka je 

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

 

Ad.8. Razno; 
 

Predrag Smoljan najavljuje održavanje Svečane sjednice Vijeća, koja će se održati dana 24. svibnja na Dan 
općine Čitluk. Pojašnjava kako će obilježavanje biti puno svečanije u odnosu na protekle dvije godine a koje je 

obilježila pandemija COVID-a. Poziva sve vijećnike da se odazovu pozivu, uz koji će im biti dostavljen 

program.  

 
Zaključena je osma točka dnevnog reda.  
 

Zaključena je sedamnaesta sjednica Vijeća.  
 

Sjednica je završena u 1215sati.   
 
 

Sjednica je tonski snimana. 

 

 
      Tajnik Vijeća:                                                                                             Predsjednik Vijeća: 

__________________                                                                                 ____________________ 

 Ivo Bevanda, dipl. iur.                                                                                 Predrag Smoljan, dipl.oec. 


