Planirani
projekti
2020. – 2024.
1) RAZVOJ I OBNOVA
LOKALNE
INFRASTRUKTURE
- Kvalitetna infrastruktura
čini osnovni preduvjet
razvoja svake lokalne
zajednice. Svjesni smo
kako je to najbitniji mehanizam koji omogućuje
uravnotežen teritorijalni
razvitak područja naše
općine.
- Naša stalna obveza je
planiranje, izgradnja,
upravljanje, financiranje i
održavanje lokalne infrastrukture: lokalne i nerazvrstane ceste, vodoopskrba i odvodnja, javna
rasvjeta, javna parkirališta,
parkovi itd.
2) GOSPODARSTVO
- Investicije su glavni
pokretač ubrzanog gospodarskog razvoja.
- Uz otvorenost i aktivnu
politiku poticanja izravnih
stranih ulaganja važno
je ojačati investicijske
aktivnosti domaćih poduzetnika preko kojih se
može poslati poruka o
povoljnoj klimi za strane
investicije.
- Poticanje razvoja malog
i srednjeg poduzetništva,
stvaranje poduzetničke
klime, orijentacija prema
izvozu i pomoć izvoznim
poduzećima kroz izgradnju poduzetničkih zona,
centara za edukaciju i
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razvoj, poslovnih inkubatora, uz usklađivanje
obrazovnog sustava s
potrebama gospodarstva,
aktivnosti su koje trebaju doprinijeti razvoju
poduzetništva i poticanju
gospodarskog rasta.
Daljnje ulaganje u infrastrukturu naših gospodarskih zona.
Ulaganje u infrastrukturu
Međugorja i Bijakovića s
ciljem poboljšanja uvjeta
boravka hodočasnika i
turista.
Ustrajnost na donošenju
zakona o turizmu i
boravišnoj pristojbi koji
bi osigurali povratak
sredstava od boravišne
pristojbe u mjesta gdje je
boravišna pristojba prikupljena.
Kontinuirano raditi na
projektima razvoja poljoprivrede: uređenje
poljoprivrednih površina,
izrada poljskih putova,
izgradnja i održavanje
sustava kanala za odvodnju i navodnjavanje,
sređivanje zemljišnih
knjiga itd.
Zadržavanje primata
Brotnja u vinogradarskovinarskoj proizvodnji.

3) JAČANJE OBRAZOVNOG
I ZDRAVSTVENOG
SUSTAVA
- Naša stalna obveza i
zadaća je očuvanje i obrana prava na obrazovanje
po vlastitom nastavnom
planu i program (na materinskom hrvatskom jeziku). Povećanje materijalnih
i financijskih sredstava
za funkcioniranje dječjih

vrtića i osnovnih škola,
nastavak organiziranja
besplatnog prijevoza
učenika. Završetak izgradnje športske dvorane
Osnovne škole Bijakovići i
izgradnja športske dvorane
Srednje škole dr. fra Slavka
Barbarića za koju je pokrenuta natječajna procedura.
Utopljavanje Osnovne
škole Čerin projektom
energetske učinkovitosti
zašto je, također, u tijeku
natječajna procedura.
- Suradnja i pomoć Domu
zdravlja na planu hitne
medicinske pomoći, osiguranju higijene i zdravlja je
uvijek bila izrazito bitna, a
posebno u današnje doba
pandemije koronavirusa
(Covid-19).
- Jačanje primarne zdravstvene zaštite na principu
obiteljske medicine primat
je zdravstvenog sustava.
Zdravstveni sustav mora
biti ujednačene kvalitete
na cijelom području i osiguravati pravovremeni tretman za svakog pacijenta.
4) JAČANJE KULTURE
I ŠPORTA
- Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Kulturno-informativnog centra u Čitluku
i opremanje multifunkcionalnih prostora u istoj.
- Kontinuirana potpora
kulturnim i športskim
udrugama.
5) STALNA BRIGA ZA
SOCIJALNO UGROŽENE
OBITELJI I MLADE
- Povećanje pomoći socijalno ugroženim obiteljima;
- Povećanje broja stipendija

za nadarene i socijalno
ugrožene studente;
- Osiguranje besplatnog
prijevoza za sve učenike
osnovnih škola;
- Isplata jednokratne
pomoći kod novorođene
djece;
- Osiguranje pomoći za
kupnju knjiga prvašićima.
6) PUNA ZAŠTITA
DIGNITETA I PRAVA
HRVATSKIH BRANITELJA
- Puna zaštita dostojanstva
i digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata jest i ostat će naša
trajna obveza. U zgradi
Kulturno-informativnog
centra uređenje Spomen
sobe poginulim hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata, a ispred zgrade
postavljanje spomenika
braniteljima iz Domovinskog rata.
7) POVEĆANJE
UČINKOVITOSTI
OPĆINSKE
ADMINISTRACIJE
- Stalno unaprjeđivanje
prakse dobre uprave u
općini kroz mehanizme
praćenja kvalitete i brzine
administrativnih i komunalnih usluga na općinskoj
razini.
- Cilj je višestruko povećati
broj digitalnih usluga za
građane u smislu administrativnih i komunalnih
usluga (predaja zahtjeva,
informiranje i sl.).
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Marin
Radišić
za načelnika
općine Čitluk

Marin Radišić,
dipl. oec.
Rođen 19.studenog 1967. godine u Hamzićima, općina
Čitluk. Osnovnu školu
završio u Čerinu, a srednju
školu i Ekonomski fakultet u
Mostaru. Oženjen i otac troje djece. Sudionik Domovinskog rata, pripadnik postrojbi HVO Čitluk, a nakon toga
pripadnik Satnije veze GS
HVO i Zapovjedništva stana
Ministarstva obrane HZ H-B.
Dosadašnje radno iskustvo
od komercijaliste, voditelja
komercijale do direktora
tvrtke. Obnašao dužnost

predsjednika OV Čitluk.
Bio član više nadzornih i
upravnih odbora.
Trenutno obnaša dužnost
načelnika općine Čitluk.
Politički rad: član Općinskog
odbora HDZ BiH Čitluk,
član predsjedništva
Općinskog odbora HDZ
BiH Čitluk, predsjednik
Općinskog odbora HDZ BiH
Čitluk, član Županijskog
odbora HDZ BiH HNŽ, član
predsjedništva Županijskog
odbora HDZ BiH HNŽ, član
Nadzornog odbora HDZ
BiH, član Predsjedništva
Skupštine Saveza općina i
gradova Federacije BiH.
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Marin
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općine Čitluk

Djela govore Djela govore
Općinski odbor HDZ BiH Čitluk
Trg Žrtava Domovinskog rata 1,
88 260 Čitluk, BiH
Tel.: 036 / 642 059,
Tel./faks: 036 / 642 059
kontakt@hdz-brotnjo.org,
www.hdz-brotnjo.org

www.hdzbih.org

Poštovani
i dragi žitelji
Brotnja!
Dana 15.studenog 2020.godine
održavaju se lokalni izbori
u Bosni i Hercegovini. To je
iznimno značajan događaj
za BiH, ali i za naše Brotnjo. Na ovim izborima na
četverogodišnji mandat biraju
se načelnik i općinsko vijeće.
Izbori se održavaju u godini
kada se obilježava i trideseta
obljetnica osnutka Hrvatske
demokratske zajednice Bosne
i Hercegovine (HDZ BiH) koja
je nastala u iznimno teškim
ratnim okolnostima i za vrijeme
raspada komunističkog sustava
te trajnog nastojanja hrvatskog
naroda za vlastitom slobodom.
Već 30 godina Brotnjo je
uz svoj HDZ BiH, a HDZ BiH
uz svoje Brotnjo. Ovo nisu
samo obične riječi. U njima
je sadržana naša zajednička i
objektivna stvarnost. One imaju
svoje međusobno djelovanje i
svoj duboki smisao. Svaki put
dosad dali ste nam vaš glas,
vaše povjerenje, a mi smo se
trudili koliko je moguće više
da svaki put opravdamo vaša
očekivanja. Za nas je to novi
poticaj i motiv da još više
radimo za svoje i naše Brotnjo.
U ovom vremenu punom opasnosti i izazova, našoj općini
treba sigurnost, mir i napredak.
Sami ste svjedoci aktualne epidemije koronavirusa i njezinih
posljedica, međutim dokazali
smo da su zajedništvo, humanost i odgovornost ključni.
Vrijeme koje je pred nama
puno je izazova. Brotnju treba

vodstvo koje će biti savjesno
i obzirno te našu općinu
voditi stabilnim, pouzdanim i
učinkovitim smjerom. Pogrešan
korak može nas vratiti unazad.
Danas lako, zahvaljujući
dostupnosti medija, možemo
upoznati mnoge stranke i
kandidate koji se pojavljuju sa
možda privlačnim projektima,
porukama, a nerijetko i velikim obećanjima. Kandidiranje
na izborima je demokratsko
pravo. Pri tom se postavlja
pitanje kako razlikovati ozbiljne
stranke i kandidate od onih
koji to nisu? Kriterij je uvijek
isti: po njihovim plodovima. Ne
može se grožđe brati s vrbe ili
drače. Zbog toga je naš slogan:
“DJELA GOVORE”. U protekle
četiri godine došli smo u svako
naseljeno mjesto naše općine
i vidjeli što bi trebalo uradili
na poboljšanju infrastrukture
koja je osnovni preduvjet za
daljnji uspješan razvoj naše
lokalne zajednice. Smatram da
smo uradili puno toga. Iako se
takvim uspjesima malo koja
općina može pohvaliti, mi se
njima sigurno nećemo uspavati,
nego će nam oni biti samo
poticaj i nadahnuće za nove,
još veće pothvate i uspjehe. Sve
učinjeno u proteklom mandatu
urađeno je uz redovno podmirivanje obveza Općine po
svim ugovorenim obvezama.
U ostvarivanju projekata
imali smo potporu viših razina
vlasti u kojima je Hrvatska demokratska zajednica BiH imala
svoje predstavnike. Proračun
općine je stabilan iako su u
zadnjih pola godine smanjeni
prihodi zbog krize prouzročene
pandemijom COVID – 19.
Naši kandidati imaju ljudski i
moralni integritet. Oni su kom-

binacija iskustva i mladosti. Oni
su Broćanke i Brotnjaci s referentnim biografijama; posjeduju
znanje, odvažnost i hrabrost, a
spremni su služiti zajedničkom
dobru. Oni su pokretačka snaga
Brotnja. Zajedno možemo
učiniti puno!
Dragi žitelji Brotnja, nema
nevažnih izbora. Nadam se i
čvrsto vjerujem da ćete i ovaj
put prepoznati ljude koji čvrsto
stoje iza obećanja danih svojim
biračima. Uz vašu pomoć, unaprijedimo razvoj i prosperitet
naše općine, našeg zavičaja,
budimo primjer truda, rada i
reda u užem i širem okruženju.
Pozivam sve vas da 15.studenog 2020. iziđete na izbore i
date svoj glas meni kao kandidatu HDZ BiH za načelnika
općine Čitluk i listi kandidata
HDZ BiH za Općinsko vijeće
Čitluk.
Čitluk, 16.listopada 2020.g.

Predsjednik OOHDZ BiH Čitluk
Kandidat za načelnika
općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.

Urađeno (ostvareni projekti) 2016. – 2020.
• Na području prometne
infrastrukture potakli smo
i sudjelujemo s partnerima
u realizaciji kapitalnog
projekta „Rehabilitacija
R425a dionica TromeđaZvirovići“ u okviru kojeg
se već realizira projekt
„Kružno križanje kod Križa
(Atlas) u Međugorju”. Radi
se o značajnom projektu iz
razloga što je riječ o jedinoj
cestovnoj prometnoj vezi
s autocestom na koridoru
Vc – čvor Zvirovići. U okviru
ovog projekta gradi se i novi
vodovod, elektroinstalacije,
rasvjeta, kanalizacija i
odvodnja oborinskih voda;
• U cijelosti asfaltirana
prometnica kroz središte
Čitluka, postavljena nova
LED rasvjeta i saniran
nogostup;
• Izgrađeni novi kružni tokovi
u Međugorju i Vionici;
• Urađene nove servisne
prometnice s nogostupima
u gospodarskoj zoni

Tromeđa-Međugorje;
• Radili smo na poboljšanju
cestovne infrastrukture na
području cijelog Brotnja;
• U tijeku je izgradnja
sekundarne kanalizacijske
mreže (K1 i K6) u Međugorju
i Bijakovićima, te izgradnja
više kanalizacijskih vodova
čijim završetkom će biti
omogućen priključak novih
korisnika na kanalizacijski
sustav;
• U završnoj fazi izgradnja
kanalizacijske mreže u ulici
Kralja Tvrtka u Čitluku na
koju će se priključiti veći
broj korisnika;
• Rekonstrukcija
vodoopskrbne mreže i
završetak projekta odvodnje
u središnjoj zoni Čitluka;
• Uređen park kod Sivrića u
Međugorju i Osnovne škole
Bijakovići;
• Izgrađen javni WC u
Međugorju ispod Križevca;
• Uveden sustav
videonadzora javnih cesta i

javnih površina;
• Kroz projekt energetske
učinkovitosti završeni su
projekti obnove zgrade
centralne Osnovne škole
fra DidakBuntić u Čitluku,
te područnih škola u Biletić
Polju i Služnju;
• U tijeku izgradnja športske
dvorane Osnovne škole
Bijakovići;
• U tijeku obnova zgrade
Doma zdravlja u Čitluku;
• Otvorena područna
ambulanta Doma zdravlja u
Biletić Polju;
• Izgrađena su
malonogometna igrališta u
Potpolju i Gradnićima;
• Urađena rasvjeta na
pomoćnom igralištu na
Barama i postavljen je novi
parket i rasvjeta u športskoj
dvorani u Čitluku;
• U Potpolju se gradi objekt
za djecu s poteškoćama
u razvoju i osobe s
invaliditetom;
• Završen je projekt
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označavanja svih naših
naseljenih mjesta i objekata
kućnim brojevima;
Sudjelovali smo u obnovi
i izgradnji crkvi u Brotnju,
te izgradnji mrtvačnica
i uređenju grobalja na
području općine;
Osiguran besplatan
prijevoz učenika osnovnih
škola, povećan je broj
stipendija, a pomogli smo
jednokratnom pomoći
obiteljima novorođene djece
i obiteljima prvašića u kupnji
knjiga;
Usvojene mjere pomoći
gospodarstvenicima
pogođenima posljedicama
proglašene nepogode
uzrokovane koronavirusom
COVID – 19 koje su u
nadležnosti općine;
Nastavljeno s projektom
navodnjavanja
poljoprivrednih površina na
području općine.

