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I UVOD
Općinsko vijeće Čitluk je, u skladu sa člankom 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
(“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj 2/11), na sjednici održanoj dana 30.
siječnja 2014. godine donijelo Program rada Općinskog vijeća za 2014. godinu (u daljem tekstu
Program rada).
Programom rada bila su obuhvaćena najznačajnija pitanja iz djelokruga rada Općinskog organa
uprave i drugih pravnih subjekata čiji je osnivač Općina Čitluk, a o kojima je odlučivalo Vijeće u
okviru svojih prava, dužnosti i odgovornosti utvrđenih Zakonom i člankom 27. Statuta općine
Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj 2/08, 6/08 i 3/13).
Općinsko vijeće Čitluk realiziralo je svoj Program rada kroz 11 redovitih sjednica.
Općinsko vijeće je dana 24. svibnja održalo Svečanu sjednicu Općinskog vijeća upriličenu
povodom Dana općine Čitluk.
Redovite sjednice Vijeća su održavane u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk
dok je Svečana sjednica održana u Hotelu “Brotnjo”.
Općinsko vijeće je u članku 53. Poslovnika o radu utvrdilo obvezu podnošenja javnosti izvješća
o svome radu.
Kroz Izvješće je urađen prikaz realizacije Programa rada Vijeća u tematskom i normativnom
dijelu, razriješenja i imenovanja iz nadležnosti Vijeća te davanje suglasnosti Vijeća, rad radnih
tijela i Kolegija Vijeća, popis akata donesenih od strane Vijeća u protekloj godini, javnost rada
Vijeća, nazočnost vijećnika na sjednicama Vijeća, trajanje sjednica, odlučivanje u radu, mjere
poboljšanja te osvrt na prethodna razdoblja.
Općinsko vijeće Čitluk je u 2014. godini usvojilo ukupno 92 prijedloga.
Vijećnici su donijeli Program rada Vijeća za 2014. godinu, 38 odluka, 33 rješenja te 20
zaključaka.
II TEMATSKI DIO
U tematskom dijelu Vijeće je razmatralo izvješća koja su dostavili sljedeći subjekti: Općinski
načelnik, Općinsko vijeće Čitluk, Skupština Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk,
Skupština Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk, Kulturno-informativni centar Čitluk,
Gradska ljekarna Čitluk, Dječji vrtić Čitluk, Centar za socijalni rad Čitluk, Javno
pravobraniteljstvo općine Čitluk i Općinsko izborno povjerenstvo.
Općinskim vijećnicima su prezentirane informacije o radu sljedećih subjekata: Osnovne škole fra
Didaka Buntića u Čitluku, Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima, Osnovne škole Čerin u
Čerinu, Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku i Osnovne glazbene škole Brotnjo u
Čitluku te polugodišnja informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk.
U prošloj godini na sjednicama Općinskog vijeća nisu prezentirane, a bile su predviđene
Programom rada, informacije o radu slijedećih subjekata: Policijska postaja Čitluk, Dom zdravlja
Čitluk, Sportski savez Brotnjo i Crveni križ Čitluk.
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III NORMATIVNI DIO
U normativnom dijelu, navodimo prijedloge odluka koje Programom rada predviđene a nisu
realizirane u protekloj godini:
1. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju Plana Proračuna općine Čitluk za 2015.
godinu; Predlagatelj:Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za financije i Odbor za
proračun financije i gospodarstvo.
2. Razmatranje prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna općine Čitluk za 2015.
godinu; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za financije i Odbor za
proračun financije i gospodarstvo.
3. Prijedlog odluke o usvajanju DOP-a za razdoblje 2014-2017. godine; Predlagatelj:
Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za financije i Odbor za proračun financije i
gospodarstvo.
4. Razmatranje prijedloga akata u svezi prelaska na riznično poslovanje; Predlagatelj:
Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za financije i Odbor za proračun financije i
gospodarstvo.
5. Razmatranje prijedloga Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u
državnom vlasništvu za područje općine Čitluk; Predlagatelj: Općinski načelnik.
Priprema: Općinska služba za gospodarstvo, Općinska služba za geodetske i imovinskopravne poslove.
6. Razmatranje prijedloga odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u
državnom vlasništvu; Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba za
geodetske i imovinsko-pravne poslove.
7. Razmatranje akata u svezi sa alternativnim izvorima energije; Predlagatelj: Općinski
načelnik. Priprema: Općinska služba za gospodarstvo i Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove.
Općinsko vijeće je u prošloj godini donijelo veliki broj odluka koje nisu bile predviđene
Programom rada Vijeća. Popis svih akata donesenih od strane Vijeća nalazi se u poglavlju VII
ovog izvješća.
IV RAZRIJEŠENJA I IMENOVANJA IZ NADLEŽNOSTI OV-A
Vezano za imenovanja iz nadležnosti Općinskog vijeća Čitluk, vijećnici su u 2014. godini
imenovali članove Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i
drugih uvjeta i Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk. Donesen je akt o
razriješenju člana Školskog odbora Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku, kao i rješenje o
imenovanju novog člana. Imenovani su članovi Savjeta Urbanističkog plana "MEĐUGORJE BIJAKOVIĆI" i Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk.
V USVAJANJE NACRTA I INICIJATIVA TE DAVANJE SUGLASNOSTI
Nakon provedenih rasprava usvojeni su nacrti sljedećih odluka: Odluke o plaćama i naknadama
dužnosnika Općine Čitluk, Odluke utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće i način
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ostvarivanja prava na naknade državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom općinskom
tijelu uprave i stručnih službi općine Čitluk, Odluke o zakupu državnog zemljišta do privođenja
zemljišta trajnoj namjeni te Plana Proračuna općine Čitluk za 2015. godinu. Vijećnici su
prihvatili Inicijativu Kluba vijećnika HDZ 1990-neovisni vijećnici vezano za proglašenje
turističke sezone i vansezone za općinu Čitluk te je data prethodna suglasnost Vijeća na prijenos
suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u Mostaru. Vijećnici su donijeli Zaključak o davanju
ovlasti Općinskom načelniku da može u ime Općine Čitluk poduzimati sve mjere i radnje u
svezi rješavanja imovinsko-pravnih pitanja za potrebe sanacije i rekonstrukcije regionalne ceste
R-425a (dio koji prolazi kroz općinu Čitluk), a sve u okviru završetka radova na čvoru
"Zvirovići" koridora Vc.
VI RADNA TIJELA I KOLEGIJ VIJEĆA
Budući da je Odbor za Statut, poslovnik i propise nadležan za razmatranje nacrta i prijedloga
odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom,
Statutom i pravnim sustavom kao i u pogledu nomotehničke obrade, sastajao se prije svake
redovite sjednice Vijeća. Odbor za Statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća Čitluk je u
prošloj godini zasjedao ukupno 11 puta. Odbor je raspravljao o svim pitanjima koji su bili
delegirani kao točke dnevnog reda sjednica Vijeća te je o svima sukladno Poslovniku o radu
zauzeo stav. Odbor za izbor i imenovanja je zasjedao tri puta te je raspravljao o prijedlozima
pobrojanim u poglavlju “Imenovanja”. Odbor za pitanja branitelja i ratnih stradalnika Općinskog
vijeća Čitluk je održao jednu sjednicu u 2014. godini. Članovi ovog odbora su sudjelovali u radu
Odbora za obilježavanje Dana branitelja općine Čitluk. Odbor za Proračun, financije i
gospodarstvo je održao tri sjednice, dok ostala radna tijela nemaju evidentiranih zasjedanja u
prošloj godini. Kolegij Općinskog vijeća Čitluk je u protekloj godini održao 11 sjednica, na
kojima su se pripremali i utvrđivali planovi rada Vijeća, prijedlozi dnevnog reda sjednica Vijeća
te vrlo često pokušavali usuglasiti stavovi klubova političkih stranaka koje participiraju u
Općinskom vijeću po pitanjima koja su političke prirode.
VII POPIS AKATA OPĆINSKOG VIJEĆA DONESENIH U 2014. GODINI
1. Program rada Općinskog vijeća Čitluk u 2014. godini.
2. Odluka o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za
gradnju.
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju općinske komunalne naknade za istaknutu
tvrtku i reklamu.
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne
ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta.
5. Rješenje o dodjeli zemljišta -Union Foods d.o.o. Čitluk.
6. Rješenje o dodijeli zemljišta - Željko (Ivana) Gagro iz G.V.Ograđenika.
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Čitluk za 2013. godinu.
8. Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke o plaćama i naknadama dužnosnika Općine Čitluk .
9. Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće i način
ostvarivanja prava na naknade državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom općinskom tijelu
uprave i stručnih službi općine Čitluk.
10. Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke o zakupu državnog zemljišta do privođenja zemljišta trajnoj
namjeni.
11. Odluka o zakupu državnog izgrađenog građevnog zemljišta do privođenja zemljišta trajnoj namjeni.
12. Odluka o usvajanju Plana Proračuna općine Čitluk za 2014. godinu.
13. Odluka o izvršenju Proračuna općine Čitluk za 2014. godinu.
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14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja na lokalnim
prometnicama u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina Čitluk .
15. Odluka o broju taksi vozila na području općine Čitluk za 2014. godinu.
16. Odluka o prestanku svojstva nekretnine u općoj uporabi.
17. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk.
18. Rješenje o razriješenju člana Školskog odbora Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku.
19. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku.
20. Rješenje o dodijeli zemljišta - JP HT d.d. Mostar.
21. Rješenje o dodijeli zemljišta - JP HT d.d. Mostar.
22. Rješenje o dodijeli zemljišta - JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar.
23. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva Udruga „ZAJEDNICA BLAŽENSTAVA“ Međugorje.
24. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva Pero (Spasoja) Vučina.
25. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Javnog pravobraniteljstva opcine Čitluk za 2013. godinu.
26. Zaključak o prihvaćanju Inicijative Kluba vijećnika HDZ 1990-neovisni vijećnici vezano za
proglašenje turističke sezone i vansezone za općinu Čitluk.
27. Odluka o usvajanju ostvarenja Proračuna općine Čitluk u 2013.godini.
28. Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Čitluk.
29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu rješavanja imovinskih odnosa nastalih proširenjem
groblja „Kovačica“ u Međugorju.
30. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva Ivo (Nikole) Ćosic iz Dobrog Sela.
31. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 2013. godinu Gradske ljekarne Čitluk.
32. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 2013. godinu Kulturno-informativnog centra Čitluk.
33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijenos suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u
Mostaru.
34. Odluka o upisnim područjima osnovnih škola u općini Čitluk.
35. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje
2010-2020. godine.
36. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa ekološke pristojbe.
37. Odluka o prestanku svojstva nekretnine u općoj uporabi.
38. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada plaće
izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i savjetnika, državnih službenika i namještenika općine
Čitluk.
39. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana za urbano područje naseljenih mjesta Međugorje i
Bijakovići.
40. Odluka o prijevozu učenika na području općine Čitluk.
41. Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u državnom vlasništvu u „Gospodarskoj zoni
Tromeđa“ K.O. Međugorje „Gospodarska zona Blizanci“ K.O. Blizanci, lokalitet „Dujin Dolac“ K.O.
Dobro Selo.
42. Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u državnom vlasništvu neposrednom pogodbom.
43. Rješenje o izmjeni Rješenja broj: 01-06-62/6-14 od 29.travnja 2014. godine.
44. Rješenje o dodijeli u vlasništvo JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar iz Mostara, neposrednom
pogodbom, gradskog građevnog zemljišta iz državnog vlasništva K.O.Čitluk.
45. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Ante (Nike) Ćorić iz
Čitluka.
46. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Veselka (Ivana) Pehar iz
Međugorja.
47. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Gorana (Marka) Ćurković.
48. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Filipa (Nikole) Kozina iz
Međugorja.
49. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 2013. godinu Dječjeg vrtića Čitluk.
50. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 2013.god. Centra za socijalni rad Čitluk.
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51. Zaključak o davanju suglasnost J.P. "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar za postavljanje GSM
bazne stanice na poslovnom objekt "Barpeh" d.o.o.Čitluk u Međugorju.
52. Zaključak o davanju ovlasti Općinskom načelniku da može u ime Općine Čitluk poduzimati sve
mjere i radnje u svezi rješavanja imovinsko - pravnih pitanja za potrebe sanacije i rekonstrukcije
regionalne ceste R-425a (dio koji prolazi kroz općinu Čitluk), a sve u okviru završetka radova na čvoru
"Zvirovići" koridora Vc.
53. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća Proračuna općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2014.
godine.
54. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
55. Odluka o prijenosu suosnivačkih udjela nad Sveučilištem u Mostaru u korist Hercegovačkoneretvanske županije.
56. Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u državnom vlasništvu na lokalitetu „Garišta“
K.O. Čitluk.
57. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Željka (Ivana) Vlaićević iz
Bijakovića.
58. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Kreše (Ivana) Pehar iz
G.V.Ograđenika.
59. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Željka (Mladena) Soldo iz
D.V.Ograđenika.
60. Odluka o ustanovljenju i imenovanju članovi Savjeta Urbanističkog plana "MEĐUGORJE BIJAKOVIĆI".
61. Rješenje o imenovanju Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk.
62. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Josipa (Frane) Bulić iz
Garišta-Čitluk.
63. Rješenje o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u državnom vlasništvu „Gospodarska zona
Blizanci“ K.O. Biletići.
64. Zaključak o upućivanju čestitke gospodinu Marinu Čiliću, njegovoj obitelji i suradnicima na velikom
sportskom uspjehu i promociji općine Čitluk.
65. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Čitluk.
66. Odluka o usvajanju Plana Rebalansa Proračuna općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 31.12.2014.
godine.
67. Odluka o utemeljenju Lokalnog ekonomskog vijeća Općine Čitluk.
68. Odluka o pristupanju aktivnostima u svezi gradnje novih objekata Osnovne škole Bijakovići u
Bijakovićima.
69. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Ivana (Stjepana) Barać iz
Međugorja.
70. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Ivana (Jure) Luburić iz
G.M.Ograđenika.
71. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Joze (Mate) Sušić iz Vionice.
72. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist poduzeća „OIL Međugorje“
d.o.o. Čitluk.
73. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Rafe (Andrije) Bencun iz
Međugorja.
74. Zaključak kojim se usvaja Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća "BROĆANAC" d.o.o. Čitluk.
75. Odluka o vodovodnom i kanalizacijskom sustavu;
76. Odluka o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu na dijelu područja općine Čitluk,
točnije na dijelu prostora obuhvaćeno u K.O. Međugorje i K.O. Dobro Selo.
77. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Milojke (Petra) Dujmović iz
Vionice.
78. Zaključak kojim se, za oduzeto zemljište kao zamjena, dodjeljuje zemljište Mladenki (Ivana) Stojić
rođ. Tadić iz Dragićine.
79. Zaključak kojim se, za oduzeto zemljište kao zamjena, dodjeljuje zemljište Ivi (Ante) Stanojević rođ.
Tadić iz Sarajeva.
OPĆINA ČITLUK - OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK - Trg žrtava Domovinskog rata 1. 88260 ČITLUK, BiH

tel.: +387 36 640-510; fax: +387 36 640-526; e-mail: tajnik.vijece@citluk.ba www.citluk.ba

80. Zaključak Općinskog vijeća u svezi zahtjeva mještana MZ Krućevići;
81. Zaključak kojim se usvaja Izvješće o radu za 2014. godinu Općinskog izbornog povjerenstva Čitluk.
82. Zaključak kojim se usvaja Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća "BROTING" d.o.o. Čitluk.
83. Zaključak kojim Općinsko vijeće Čitluk prihvaća Nacrt Plana Proračuna općine Čitluk za 2015.
godinu.
84. Odluka o privremenom financiranju javnih potreba općine Čitluk u razdoblju siječanj - ožujak 2015.
godine.
85. Odluka o visini naknada za vijećnike Općinskog vijeća Čitluk.
86. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne
ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta.
87. Odluka o izmjeni granice između K.O. Međugorje i K.O. Bijakovići.
88. Odluka o izmjeni granice između K.O. Čitluk i K.O. Gradnići.
89. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist poduzeća I-Fenix d.o.o.
Međugorje.
90. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Zorana (Dane) Bulić iz
Blatnice.
91. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevnom zemljištu u korist Viktora (Stjepana) Sušac iz
Čitluk Sela.
92. Rješenje o izmjeni Rješenja Općinskog vijeće Čitluk, broj:01-06-165/4-13 od 22. studenog 2013.
godine.

VIII JAVNOST RADA VIJEĆA
Budući da je poznata zakonska obveza Općine da je dužna osigurati, razvijati i jačati javnost rada
kao preduvjet efektivnog političkog nadzora i garancije da će njezini organi provoditi svoje
dužnosti u interesu lokalne zajednice, javnost rada je bila osigurana, kako u fazama planiranja i
pripremanja odluka, tako i u svim fazama njihove realizacije.
Vijeće je nastavilo u svome radu dosljedno slijediti načelo javnosti i na način da su sjednice
Vijeća i radnih tijela Vijeća otvorene za javnost. Na taj način stanovnicima općine Čitluk
omogućen je blagovremen, potpun i objektivan pristup informacijama koje se tiču rada Vijeća, a
naročito odlukama koje je Vijeće donosilo.
Sve usvojene odluke, zaključci, rješenja i drugi akti, a čije je objavljivanje propisano
Poslovnikom, objavljeni su u 9 „Službenih glasila Općinskog vijeća općine Čitluk“, koji su
dostupni javnosti na uvid i putem web stranice Općine Čitluk (www.citluk.ba).
Također, Vijeće je osiguralo svim sredstvima javnog informiranja, pod jednakim uvjetima,
nazočnost sjednicama Vijeća, kao i informacijama kojima raspolaže, a naročito pristup
materijalima koji su se razmatrali na sjednicama.
Vijeće je, u ostvarivanju svojih Ustavom, Zakonom i Statutom utvrđenih prava, obveza i
odgovornosti, nastojalo razviti dobre odnose suradnje i međusobnog uvažavanja sa svim
političkim strankama, udruženjima i nevladinim organizacijama na području općine Čitluk. Ta
suradnja ogleda se kroz nazočnost predstavnika navedenih organizacija na sjednicama Vijeća
odnosno radnih tijela kao i uvidom u protokol Općinskog vijeća Čitluk.

IX NAZOČNOST VIJEĆNIKA NA SJEDNICAMA VIJEĆA
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X TRAJANJE SJEDNICA VIJEĆA IOSVRT NA PRETHODNE GODINE
U prošloj godini vijećnici su ukupno na redovitim sjednicama zasjedali 44,5 sati odnosno
prosječno 4 sata i 5 minuta po sjednici. Usporedbe radi, u 2013. godini taj prosjek je iznosio 3
sata i 15 minuta po sjednici.
Zapisnički su evidentirana kašnjenja na početak sjednica Vijeća od strane sljedećih vijećnika:
Vlatka Martinović (četiri sjednice), Franjo Sušac (tri sjednice), Irena Vasilj (dvije sjednice),
Zdenko Božić, Dinko Planinić, Marina Zubac i Frenk Ostojić (jedna sjednica).
Sjednicama Općinskog vijeća Čitluk u prošloj godini su prosječno nazočila 22,2 vijećnika.
Zapisnički su evidentirani česti odlasci pojedinih vijećnika prije završetka sjednica Vijeća pa
smo imali slučajeve da su dvije sjednicu Vijeća (16. i 19. i 23.) završene na samoj granici
kvoruma odnosno završetku navedenih sjednica je nazočilo svega 13 vijećnika. Petnaesta
redovita sjednica je okončana sa nazočnoću od 15 vijećnika, sedamnaesta sa 16 vijećnika, 18.
sjednica sa 17 vijećnika, 22. sjednica sa 18 vijećnika. Na završetku 14. i 20. sjednice Vijeća
nazočno je bilo 20 vijećnika. Na 21. sjednici Vijeća nema evidentiranih ranijih odlazaka sa
sjednice, nazočio je 21 vijećnik od početka sjednice.
Zapisnički su evidentirani odlasci sa sjednica Vijeća od strane sljedećih vijećnika: Stipe
Martinović, Franjo Sušac, Josip Grbavac, Ivan Krasić (četrnaesta sjednicu), Stipe Martinović,
Luca Bajkuša, Marina Zubac, Miro Pehar, Vlatka Martinović, Dragan Kozina (petnaesta
sjednica), Stipe Martinović, Ivan Krasić, Dinko Planinić, Vlatka Martinović, Luca Bajkuša, Miro
Pehar, Josip Grbavac, Marina Zubac, Mate Miletić, Zdenko Božić (šesnaesta sjednica), Stipe
Martinović, Ozana Medić, Zdenko Božić, Marina Zubac, Ivan Krasić, Irena Vasilj (sedamnaesta
sjednica), Stipe Martinović, Luca Bajkuša, Irena Vasilj, Ivan Krasić, Zdenko Božić (osamnaesta
sjednica), Stipe Martinović, Zdenko Božić, Vlatka Martinović, Tihomir Šarac, Miro Pehar, Jozo
Zovko, Dragan Kozina, Frenk Ostojić, Dinko Planinić, Jakov Stojić i Josip Prskalo (devetnaesta
sjednica), Tihomir Šarac (dvadeseta sjednica), Luca Bajkuša, Zdenko Božić, Josip Grbavac,
Irena Vasilj, Tihomir Prusina (22. sjednica), Ivan Krasić, Luca Bajkuša, Jozo Zovko, Dragan
Kozina, Frenk Ostojić, Josip Grbavac i Marina Zubac (23. redovita sjednica).

Općinsko vijeće
Čitluk (rad po
godinama)

Broj održanih
sjednica

Broj usvojenih
prijedloga

Broj sjednica
radnih tijela

2009

8 redovitih

87

18

2010

10 redovitih te jedna
izvanredna

108

21
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2011

11 redovitih

100

21

2012

8 redovitih i
Konstituirajuća

91

11

2013

11 redovitih

86

24

2014

11 redovitih

92

29

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća Čitluk
Marin Radišić,dipl.oec.
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