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Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine («Službene novine Federacije BiH»,
broj 49/06), te članaka 40. i 27. točka 4. Statuta
općine Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13), te članka
52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
(„Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 31. siječnja 2017. godine
donijelo je
P R O G R A M
RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ČITLUK
ZA 2017. GODINU
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I - UVODNE NAPOMENE
Program rada Općinskog vijeća Čitluk
temelji se na ovlastima i nadležnostima Općinskog
vijeća utvrđenim u Zakonu o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,
Statutu općine Čitluk i drugim važećim zakonskim
propisima i općim aktima.
U cilju realizacije aktivnosti i zadataka
utvrđenih ovim Programom, Općinsko vijeće
Čitluk će u tijeku 2017. godine održavati, sukladno
Poslovniku o radu Općinskog vijeća Čitluk,
redovne, svečanu i po potrebi izvanredne sjednice.
Pored spomenutog Program rada Općinskog vijeća
za 2017. godinu temelji se i na Programu rada
Općinskog načelnika i općinskih službi općine
Čitluk za 2017. godinu.
Primjenjujući ovaj Program kao smjernicu u
daljnjem radu Općinsko vijeće će svoje aktivnosti
temeljiti na:
- normativnoj djelatnosti kroz razmatranje
prijedloga akata koji budu predlagani od
strane Općinskog načelnika i drugih
ovlaštenih predlagatelja te donositi odluke,
druge propise, opće i pojedinačne akte čije
je donošenje u nadležnosti Općinskog
vijeća,
- osiguranju uvjeta za realizaciju donesenih
akata,
- praćenju
realizacije
aktivnosti
po
usvojenim aktima,
- poduzimanju mjera za realizaciju usvojenih
akata,
- i poduzimanju drugih aktivnosti za koje se
ukaže potreba.
Osim materijala koji su pojedinačno navedeni u
Poglavlju II. - Planirane aktivnosti Općinskog
vijeća Čitluk za 2017. godinu, Općinsko vijeće će u
2017. godini razmatrati i druge materijale za koje
se ukaže potreba, a sukladno usvojenim
zaključcima, razmatrati će i inicijative građana za
rješavanje pitanja od zajedničkog interesa za
građane, otvaranje javne rasprave u određenim
situacijama i po utvrđenim pravilima kao i
neposredno izjašnjavanje građana.
II - PLANIRANE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG
VIJEĆA ZA 2017. GODINU
1.

Razmatranje
prijedloga
odluke
o
izmjenama i dopunama Odluke o
utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za
davanje stručne ocjene za utvrđivanje
urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta;
Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema:
Tajnik Općinskog vijeća.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju
Plana Proračuna općine Čitluk za 2017.
godinu; Predlagatelj:Općinski načelnik.
Priprema:Općinska služba za financije i
Odbor za proračun financije i gospodarstvo.
Razmatranje
prijedloga
odluke
o
izvršavanju Proračuna općine Čitluk za
2017. godinu; Predlagatelj: Općinski
načelnik. Priprema:Općinska služba za
financije i Odbor za proračun financije i
gospodarstvo.
Razmatranje prijedloga odluke o usvajanje
završnog računa za 2016. godinu;
Predlagatelj:
Općinski
načelnik.
Priprema:Općinska služba za financije i
Odbor za proračun financije i gospodarstvo.
Razmatranje nacrta i prijedloga odluke o
usvajanju Plana Proračuna općine Čitluk
za 2018. godinu; Predlagatelj:Općinski
načelnik. Priprema:Općinska služba za
financije i Odbor za proračun financije i
gospodarstvo.
Razmatranje
prijedloga
odluke
o
izvršavanju Proračuna općine Čitluk za
2018. godinu; Predlagatelj: Općinski
načelnik. Priprema:Općinska služba za
financije i Odbor za proračun financije i
gospodarstvo.
Prijedlog
Odluke
o
usvajanju
polugodišnjeg izvješća Proračuna općine
Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2017.
godine; Predlagatelj: Općinski načelnik.
Priprema:Općinska služba za financije i
Odbor za proračun financije i gospodarstvo.
Prijedlog odluke o usvajanju DOP-a;
Predlagatelj:
Općinski
načelnik.
Priprema:Općinska služba za financije i
Odbor za proračun financije i gospodarstvo.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju općinske
komunalne naknade za istaknutu tvrtku i
reklamu;
Predlagatelj: Općinski načelnik.
Priprema:Općinska služba za financije.
Razmatranje prijedloga akata u svezi
prelaska
na
riznično
poslovanje;
Predlagatelj:
Općinski
načelnik.
Priprema:Općinska služba za financije i
Odbor za proračun financije i gospodarstvo.
Razmatranje
prijedloga
rješenja
o
imenovanju članova Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;
Predlagatelj:Odbor za izbor i imenovanja.
Priprema:Tajnik Vijeća.
Razmatranje prijedloga odluke o dodjeli
javnih priznanja općine Čitluk;
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Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih
priznanja Općine Čitluk. Priprema: Tajnik
Vijeća.
13. Razmatranje prijedloga odluke o
komunalnoj naknadi;
Predlagatelj: Općinski načelnik.
Priprema:Općinska služba za financije.
14. Razmatranje prijedloga odluke o
besplatnom prijevozu učenika osnovnih
škola;
Predlagatelj: Općinski načelnik.
Priprema:Općinska služba za društvene
djelatnosti, opću upravu i branitelje.
15. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju
prostorne osnove Urbanističkog plana
Međugorje- Bijakovići; Predlagatelj:
Općinski načelnik. Priprema:Općinska služba
za društvene djelatnosti, opću upravu i
branitelje.
16. Razmatranje nacrta i prijedloga odluka o
usvajanju pojedinačnih faza Urbanističkog
plana Međugorje- Bijakovići; Predlagatelj:
Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba
za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša.
17. Razmatranje nacrta i prijedloga odluka o
usvajanju pojedinačnih faza izrade izmjene
Regulacijskog plana "Bare1" ; Predlagatelj:
Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba
za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša.
18. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju
Zoning plana turističke zone T1 i T2
Međugorje; Predlagatelj: Općinski načelnik.
Priprema: Općinska služba za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
19. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Povjerenstva za provođenje postupka
dodjele koncesija na poljoprivrednom
zemljištu na području općine Čitluk;
Predlagatelj:Općinski načelnik, Odbor za izbor
i imenovanja. Priprema:Tajnik Vijeća.
20. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Povjerenstva za izmjenu granica
katastarskih općina; Predlagatelj:Općinski
načelnik, Odbor za izbor i imenovanja.
Priprema:Tajnik Vijeća.
21. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine
Čitluk; Predlagatelj:Općinski načelnik, Odbor
za izbor i imenovanja. Priprema:Tajnik Vijeća.
22. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Upravnog vijeća Centra za socijalni rad
Čitluk; Predlagatelj:Općinski načelnik, Odbor
za izbor i imenovanja. Priprema:Tajnik Vijeća.
23. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Upravnog vijeća Doma zdravlja Čitluk;
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Predlagatelj:Općinski načelnik, Odbor za izbor
i imenovanja. Priprema:Tajnik Vijeća.
24. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Upravnog vijeća Gradske ljekarne Čitluk;
Predlagatelj:Općinski načelnik, Odbor za izbor
i imenovanja. Priprema:Tajnik Vijeća.
25. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Upravnog vijeća Kulturno-informativnog
centra Čitluk; Predlagatelj:Općinski načelnik,
Odbor za izbor i imenovanja. Priprema:Tajnik
Vijeća.
26. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čitluk
u Čitluku iz reda Osnivača;
Predlagatelj:Općinski načelnik, Odbor za
izbor i imenovanja. Priprema:Tajnik Vijeća.
27. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Školskog odbora Osnovne škole
Bijakovići u Bijakovićima;
Predlagatelj:Općinski načelnik, Odbor za
izbor i imenovanja. Priprema:Tajnik Vijeća.
28. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Školskog odbora Osnovne škole Čerin u
Čerinu; Predlagatelj:Općinski načelnik,
Odbor za izbor i imenovanja. Priprema:Tajnik
Vijeća.
29. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Školskog odbora Osnovne škole
fra
Didaka
Buntića
u
Čitluku;
Predlagatelj:Općinski načelnik, Odbor za izbor
i imenovanja. Priprema:Tajnik Vijeća.
30. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Školskog odbora Srednje škole
dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
Predlagatelj:Općinski načelnik, Odbor za izbor
i imenovanja. Priprema:Tajnik Vijeća.
31. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Školskog odbora Srednje škole
dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
Predlagatelj:Općinski načelnik, Odbor za izbor
i imenovanja. Priprema:Tajnik Vijeća.
32. Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Školskog odbora Osnovne glazbene škole
Brotnjo u Čitluku; Predlagatelj:Općinski
načelnik, Odbor za izbor i imenovanja.
Priprema:Tajnik Vijeća.
33. Izvješće o radu Općinskog načelnika za
2016. godinu; Nositelj: Općinski načelnik.
34. Izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk za
2016. godinu; Nositelj: Općinsko vijeće.
35. Izvješće o radu Javnog pravobraniteljstva
općine Čitluk za 2016. godinu; Nositelj:
Javno pravobraniteljstvo općine Čitluk.
36. Izvješće o radu Kulturno-informativnog
centar Čitluk za 2016. godinu; Nositelj:
Kulturno- informativni centar Čitluk.
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37. Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća
„Broting“ d.o.o. Čitluk;
Nositelj: Javno poduzeće „Broting“ d.o.o.
Čitluk.
38. Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća
„Broćanac“ d.o.o Čitluk;
Nositelj: Javno poduzeće „Broćanac“ d.o.o
Čitluk.
39. Izvješće o radu Centra za socijalni rad
Čitluk za 2016. godinu; Nositelj: Centar za
socijalni rad Čitluk.
40. Izvješće o radu Gradske ljekarne Čitluk za
2016. godinu; Nositelj: Gradska ljekarna
Čitluk.
41. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čitluk za
2016. godinu; Nositelj: Dječji vrtić Čitluk.
42. Informacija o radu Osnovne škole fra
Didaka Buntića u Čitluku; Nositelj:
Osnovna škola fra Didaka Buntića u Čitluku.
43. Informacija o radu Osnovne škole
Bijakovići u Bijakovićima; Nositelj:
Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima.
44. Informacija o radu Osnovne škole Čerin u
Čerinu; Nositelj: Osnovna škola Čerin u
Čerinu.
45. Informacija o radu Osnovne glazbene škole
Brotnjo u Čitluku; Nositelj: Osnovna
glazbena Brotnjo u Čitluku.
46. Informacija o radu Srednje škole dr. fra
Slavka Barbarića u Čitluku; Nositelj:
Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u
Čitluku.
47. Informacija o radu Crvenog križa Čitluk;
Nositelj: Crveni križ Čitluk.
48. Informacija o radu direktora Javnog
poduzeća „Broting“ d.o.o Čitluk; Nositelj:
direktor Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o
Čitluk.
49. Informacija o radu direktora Javnog
poduzeća „Broćanac“ d.o.o Čitluk;
Nositelj:
direktor
Javnog
poduzeća
„Broćanac“ d.o.o Čitluk.
50. Informacija o radu vijeća mjesnih
zajednica sa područja općine Čitluk u
proteklom vremenskom razdoblju. Nositelj:
Općinska služba za društvene djelatnosti, opću
upravu i branitelje.
51. Informacija o radu Policijske stanice
Čitluk; Nositelj: Policijska postaja Čitluk.
52. Informacija o radu Doma zdravlja Čitluk;
Nositelj: Dom zdravlja Čitluk.
53. Informacija o radu Sportskog saveza
Brotnjo; Nositelj: Sportski savez Brotnjo.
54. Informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk
za razdoblje 01.01-30.06.2017. godine;
Obrazlaže:Tajnik Općinskog vijeća.
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55. Informacija o radu Povjerenstva za davanje
stručne ocjene za utvrđivanje urbanističkotehničkih i drugih uvjeta; Nositelj:
Povjerenstva za davanje stručne ocjene za
utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih
uvjeta.
Općinsko vijeće Čitluk planira u tekućoj
godini održati tematsku sjednicu vezanu za
aktualnu situaciju na području mjesnih zajednica
Bijakovići i Međugorje. Za navedenu sjednicu
poziv će, pored predstavnika mjesnih zajednica i
općinskih službi, biti upućen i Župnom uredu
Međugorje.
Općinsko vijeće Čitluk će razvijati
suradnju s udrugama sa područja općine Čitluk,
zatim osigurati otvorenu suradnju sa svim
potencijalnim partnerima iz oblasti gospodarstva,
znanosti, športa i kulture, te sa drugim jedinicama
lokalne samouprave iz zemlje i inozemstva.
Pored tema i aktivnosti predloženih u ovom
Programu, Općinsko vijeće će redovito zahtijevati
od Općinskog načelnika i Općinskih službi za
upravu da podnose izvješća i informacije o stanju i
problematici, koje treba da razmotri Vijeće te da
blagovremeno predlože odgovarajuće odluke,
zaključke i rješenja koja će se razmatrati na
sjednicama Vijeća.
Materijali predviđeni za razmatranje
dostavljat će se Vijeću u propisanim rokovima
utvrđenim Poslovnikom o radu Vijeća.
Zadaće utvrđene ovim Programom rada Općinskog
vijeća su samo okvirne.
Ovlašteni predlagatelji se ovim Programom
ne ograničavaju, već se od njih očekuje da podnose
i druge prijedloge tijekom 2017. godine, koji će se
sukladno proceduri propisanoj Poslovnikom o radu
Općinskog vijeća Čitluk uvrštavati u prijedloge
dnevnih redova sjednica Vijeća.
Program rada Općinskog vijeća Čitluk će
se objaviti u "Službenom glasilu Općinskog vijeća
općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/3-17
Čitluk, 31. siječnja 2017. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Članak 1.

Na temelju članka 25. stavak 2. Zakona o
Javnom pravobraniteljstvu HNŽ ("Narodne novine
Hercegovačko-neretvanske županije" broj: 8/99 i
3/04 i 11/08) i članka 27. točka 18. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2017.
godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o potvrdi Rješenja o imenovanju
Javnog pravobranitelja općine Čitluk
I.
Ovom odlukom potvrđuje se Rješenje
Načelnika općine Čitluk broj: 02-10-4331/3-16 od
11. siječnja 2017. godine, kojim je Mladenka
Stojić, diplomirana pravnica
imenovana na
dužnost Javnog pravobranitelja općine Čitluk.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

U
Odluci
o
pristupanju
izradi
Urbanističkog plana za urbano područje naseljenih
mjesta Međugorje i Bijakovići ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 4/14), u
podnaslovu I – OPĆE ODREDBE, u članku 1.,
briše se tekst: "738,7 ha", tako da sada stoji:
"851,78 ha".
Članak 2.
U
Odluci
o
pristupanju
izradi
Urbanističkog plana za urbano područje naseljenih
mjesta Međugorje i Bijakovići ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:4/14) u
podnaslovu II – GRANICE OBUHVATA, mijenja
se članak 2. tako da sada glasi:
"Granice obuhvata Urbanističkog plana
većim dijelom se poklapaju se sa granicama
urbanog područja naseljenih mjesta Međugorje i
Bijakovići po Prostornom planu općine Čitluk za
razdoblje 2010.-2020. godine, jedino se izuzima
područje K.O.Služnj (Vranija Dubrava) do
regionalne cesta R 424, u površini 26,95 ha, te u
obuhvat granica ulazi lokalitet Puhavica do
granice katastarske općine K.O. Vionica u površini
27,23 ha, a sastavni dio ove odluke je i grafički
prilog.".

Broj: 01-06-25/8-17
Čitluk, 31. siječnja 2017. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
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Na temelju članka 9. alineja 7. Zakona o
prostornom uređenju ("Narodne novine HNŽ" broj:
4/04 i 4/14) i članka 220. stavak 1. točka 1. Odluke
o provođenju Prostornog plana općine Čitluk za
razdoblje 2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 7/13, 4/14,
5/15 i 1/16) i članka 27. točka 5. Statuta Općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2017.
godine d o n i j e l o j e
O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG
PLANA ZA URBANO PODRUČJE NASELJENIH
MJESTA MEĐUGORJE I BIJAKOVIĆI

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/7-17
Čitluk, 31. siječnja 2017. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 41. stavak 2. Zakona o
prostornom uređenju HNŽ ("Narodne novine
HNŽ", broj: 4/04 i 4/14), članak 27. točka 8.
Statuta općine Čitluk (" Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i

siječanj 2017.
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3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 31. siječnja 2017. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
O USVAJANJU PROSTORNE OSNOVE
URBANISTIČKOG PLANA ZA URBANO
PODRUČJE NASELJENIH MJESTA
MEĐUGORJE I BIJAKOVIĆI

Članak 1.
Ovom odlukom usvaja se Prostorna osnova
Urbanističkog plana za urbano područje naseljenih
mjesta Međugorje i Bijakovići.
Članak 2.
Prostorna osnova Urbanističkog plana za
urbano područje naseljenih mjesta Međugorje i
Bijakovići sastoji se od tekstualnog i grafičkog
dijela.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u ''Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk''.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/8-17
Čitluk, 31. siječnja 2017. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ", broj: 1/13), članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Odluke o
provođenju Prostornog plana općine Čitluk za
razdoblje od 2010. do 2020. godine ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13
4/14, 5/15 i 1/16), Strategije razvitka općine Čitluk
2008 do 2020 godine („Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk“, broj: 6/08), kao i Odluke
Općinskog vijeća Čitluk broj: 01-06-212/9-16, od
21. prosinca 2016.godine kojom je dana suglasnost
na plan parcelacije broj: 07-32-1725/16, od
15.11.2016.godine, kojom je cijepana matična
parcela: k.č. 1453/1, K.O.Veliki Ograđenik,
rješavajući po zahtjevima podnesenim po
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samoinicijativnoj ponudi za dodjelu koncesija na
poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
31. siječnja 2017.godine d o n o s i
ODLUKU
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parceli označenoj kao k.č. 1453/1 upisane u
posjedovni list broj 62 K.O. Veliki Ograđenik a
sve na temelju zahtjeva:
- Zdravko Vlaho, iz G.V.Ograđenik, općina
Čitluk za sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha na
rok do 10 (deset) godina, temeljem zahtjeva broj:
11-07-26-3019-2/15, od 02.12.2015.godine,
- Iva Pehar , iz G.V.Ograđenik,općina Čitluk
za sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha na rok do
10 (deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-0726-165-2/16 , od 11.02.2016. godine.
Podneseni zahtjevi su u skladu sa prostornoplanskom
dokumentacijom
i
ekonomskim
interesom općine.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/11-17
Čitluk, 31. siječnja 2017. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 51. stavak 2. Zakona o
poljoprivrednom
zemljištu
Hercegovačkoneretvanske županije („Narodne novine HNŽ“,
broj: 8/13), kao i članka 27. točka 2. i 7. i članka
111. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), članka 111. stavak 2. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),

siječanj 2017.
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Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
31. siječnja 2017. godine d o n i j e l o j e
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- da nemaju dospjelih a neizmirenih
obveza prema općini Čitluk po bilo kojem osnovu
na dan raspisivanja natječaja.

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU
OPĆINE ČITLUK

I.
Ovom odlukom raspisuje se Javni natječaj
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države na području općine Čitluk koje je
Programom
gospodarenja
poljoprivrednim
zemljištem u državnom vlasništvu na području
općine Čitluk 2015-2020., broj: 01-06-135/3-15 od
27. kolovoza 2015. godine predviđeno za zakup.
II.
Javni natječaj će se provesti za davanje u
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države na području općine Čitluk za zemljište
definirano člankom 7. iz usvojenog Programa
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u
državnom vlasništvu na području općine Čitluk
2015-2020. predviđenog za zakup, prikazanog u
slijedećoj tablici:

III.
Poljoprivredno zemljište iz točke II. ove
odluke daje se u zakup pravnim i fizičkim osobama
na rok: maksimalno do 25 godina za podizanje
voćnjaka i vinograda, a za ostalo poljoprivredno
iskorištavanje do 10 godina.
IV.
Pravo sudjelovanja na ovom javnom
natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje
ispunjavaju slijedeće uvjete:
1. pravne osobe:
- da moraju biti registrirane i da se bave
poljoprivrednom djelatnošću,
- da ispunjavaju obveze u svezi plaćanja
mirovinskog
i
invalidskog
osiguranja
i
zdravstvenog
osiguranja,sukladno
važećim
propisima BiH,
- da ispunjavaju obveze u svezi plaćanja
izravnih i neizravnih poreza, sukladno važećim
propisima BiH,

2. fizičke osobe:
- da moraju biti registrirane i da se bave
poljoprivrednom djelatnošću,
- da nemaju dospjelih a neizmirenih
obveza prema općini Čitluk po bilo kom osnovu na
dan raspisivanja natječaja.
V.
Javni natječaj će se provesti prikupljanjem
pisanih prijava.
VI.
Pravo prvenstva zakupa imaju fizičke i
pravne osobe koje se jave na Javni natječaj, a na
iste se odnose odredbe članka 71. stavak 8. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu Hercegovačkoneretvanske županije („Narodne novine HNŽ“,
broj: 8/13). Ukoliko se na Javni natječaj ne prijave
osobe na koje se odnosi prethodna odredba, red
prvenstva zakupa se utvrđuje slijedećim
redoslijedom:
a) pravni slijednik bivšeg korisnika
poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu
predmetnih katastarskih čestica koje se daju pod
zakup,
b) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik
sustava za navodnjavanje i odvodnju, ribnjaka ili
drugih gospodarskih objekata koji se nalaze na
poljoprivrednom zemljištu koje je predmet zakupa,
c) pravna osoba registrirana za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti,
d) nositelj obiteljskog poljoprivrednog
gazdinstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa
radom u poljoprivredi na vlastitom imanju i upisan
je u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a ima
prebivalište na području jedinice lokalne
samouprave na čijem teritoriju se nalazi zemljište
čije ustupanje putem zakupa je predmet javnog
natječaja,
e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog
gazdinstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa
radom izvan poljoprivrednog gazdinstva, a
poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku
djelatnost na vlastitom imanju i upisan je u
Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima
prebivalište na području jedinice lokalne
samouprave na čijem teritoriju se nalazi zemljište
koje je predmet javnog natječaja.
Općinski načelnik prilikom raspisivanja
Javnog natječaja za prikupljanje pisanih prijava za
davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u
državnom vlasništvu na području općine Čitluk,
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propisat će postupak, kriterije i druge uvjete koje
ponuditelj mora zadovoljit prilikom prijave na
natječaj.
Ukoliko bodovanjem navedenih kriterija
dva ili više ponuditelja dobiju isti broj bodova na
istoj katastarskoj čestici pravo prvenstva ima
ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu.
VII.
Početna
cijena
na
natječaju
za
dugogodišnji zakup i zakup poljoprivrednog
zemljišta i početna visina naknade za dugogodišnji
zakup iz točke II uvećava se zbog slijedećeg:
- ukoliko se čestice nalaze u okrupnjenim
površinama koje su u funkciji proizvodnje
(komasirano i arondirano zemljište isl.) za 10% ,
ukoliko je poljoprivredno zemljište
meliorirano za 10% ,
- ukoliko se radi o poljoprivrednom
zemljištu od posebnog interesa (npr. blizina
građevinskog područja za 10% ),
- ukoliko se radi o posebno vrijednom
obradivom (PI) poljoprivrednom zemljištu za 20%,
- ukoliko se radi o vrijednom obradivom
(P2) poljoprivrednom zemljištu za 15%.
Početna
cijena
na
natječaju
za
dugogodišnji zakup i zakup poljoprivrednog
zemljišta i početna visina naknade za dugogodišnji
zakup poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se prema
vrijednostima navedenim u Pravilniku o uvjetima i
načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene,
zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države („Službene novine Federacije
BiH“, broj:78/2009) za predmetno zemljište.
VIII.
Ugovor
o
zakupu
poljoprivrednog
zemljišta na temelju provedenog natječaja
utvrđenom ovom odlukom, kao i odluke Općinskog
vijeća Čitluk o izboru najpovoljnije ponude
zaključit će
sa najpovoljnijim ponuditeljem
Općinski načelnik.
IX.
Postupak po Javnom natječaju za zakup
poljoprivrednog zemljišta provest će Povjerenstvo,
koje posebnim aktom imenuje Općinski načelnik.
X.
Rok za podnošenje prijava na Javni
natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja
javnog natječaja na web stranici općine Čitluk i
oglasnoj ploči općine Čitluk.
Općinski
načelnik
zadržava
pravo
poništenja, u cijelosti ili djelomično, Javnog
natječaja i ne obvezuje se nadoknaditi troškove
koje ponuditelj bude imao po Javnom natječaju.
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O rezultatima Javnog natječaja kandidati
će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana po
donošenju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
XI.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/12-17
Čitluk, 31.siječnja 2017. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 64. stavak 8. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine» broj: 46/10) , te članka
111.stavak 3., a u svezi s člankom 27. točka 18.
Statuta općine Čitluk («Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk» broj: 2/08, 6/08 i
3/13),Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 31. siječnja 2017. godine d o n i j e l o j e
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Doma zdravlja Čitluk
Članak 1.
Za članove Upravnog vijeća Doma zdravlja
Čitluk imenuju se:
1. dr. Vlatka Martinović - predstavnik Osnivača,
predsjednik Upravnog vijeća;
2. dr. Blagica Bokšić - predstavnik Ustanove,
član i
3. dr. Mile Volarić - predstavnik Ministarstva,
član.
Mandat članova traje četiri (4) godine.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

siječanj 2017.
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Broj: 01-06-25/4-17
Čitluk, 31.siječnja 2017. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.
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5. Ante Ćorić, dipl.ing.građ. - JP „BROTING“
d.o.o. Čitluk;
6. Franimir Pervan, dipl.iur. - Općinska služba za
geodetske i imovinsko-pravne poslove;
7. Slaven Markota, dipl.ing.inf.teh.

________________________
Članak 3.
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Na temelju članka 11. Odluke o pristupanju
izradi izmjena i dopuna
Regulacijskog plana
"Bare 1" u Čitluku («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk», broj: 3/16), članka 27. točka
2 i članka 111. stavak 3. Statuta općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk», broj: 2/08, 6//08 i 3/13), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2017.
godine, d o n i j e l o j e

Savjet Plana će raditi u sjednicama, a
sjednice će sazivati i njima koordinirati Općinski
načelnik.
Članak 4.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenje i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Savjeta plana za stručno
praćenje i usmjeravanje izrade izmjena i
dopuna Regulacijskog plana „Bare 1“

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/6-17
Čitluk, 31. siječnja 2017. godine

Članak 1.
Za potrebe stručnog praćenja, usmjeravanja
i utvrđivanja prednacrta, nacrta i prijedloga
izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Bare 1“
Općinsko vijeće imenuje Savjet plana za stručno
praćenje i usmjeravanje izrade izmjena i dopuna
Regulacijskog plana „Bare 1“ ( u daljnjem tekstu:
Savjet Plana).
U tijeku procesa pripreme i izrade izmjena
i dopuna Regulacijskog plana, Savjet Plana pomaže
nositelju pripreme Plana u usuglašavanju
sektorskih politika, izboru stručnjaka za elaborate i
drugo, daje mišljenje o primjedbama i sugestijama
prikupljenim u tijeku javne rasprave i sudjeluje u
ostalim aktivnostima definiranim Odlukom o
pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog
plana "Bare 1" u Čitluku («Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk», broj: 3/16) sve do
usvajanja Plana.

Članak 2.
U Savjet Plana imenuju se:
1. Ivo Bevanda, dipl.iur. - Tajnik Općinskog
vijeća Čitluk;
2. Marijo Bencun , dipl.ing.arh.;
3. Darko Pehar, dipl.ing.el. – „EPHZHB “Poslovnica Elektro-Čitluk,;
4. Mirjana Krasić, dipl.ing.stroj. - JP
„BROĆANAC“ d.o.o. Čitluk;

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 4.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog
zemljišta iz društvenog vlasništva u svrhu gradnje
objekata trajnog karaktera («Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk» broj: 1/02, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Gorana (Drage)
Zovko iz Služnja - Čitluk, za utvrđivanje prava
vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je
izgrađen stambeni objekt bez prava korištenja radi
građenja, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 31. siječnja 2017. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 86/969 K.O. Služanj (stari premjer) u površini
od 660 m2, što odgovara po novom premjeru k.č.
2391/25 u površini od 660 m2 K.O. Služanj,
utvrđuje se pravo vlasništva u korist Gorana
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(Drage) Zovko iz Služnja - Čitluk, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Goran (Drage) Zovko iz Služnja-Čitluk
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište površine 660 m2, iznos od 12,oo KM/m2,
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi 10.296,oo KM (desettisućadvijestotine
devedesetšest konvertibilnih maraka), na račun
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod UniCredit banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Gorana (Drage) Zovko iz
Služnja-Čitluk sa dijelom 1/1, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Goran (Drage) Zovko iz Služnja-Čitluk,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/9-17
Čitluk,31. siječnja 2017. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.
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415/9 u površini od 700 m2 K.O. Čalići, utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Ivana (Marka) Sabljić iz
Čalića, kao graditelja stambenog objekta
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Ivan (Marka) Sabljić iz Čalića dužan je
platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 700 m2, iznos od 8,oo KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
7.280,oo KM (sedamtisućadvijestotineosamdeset
konvertibilnih maraka), na račun Općinskog vijeća
Čitluk broj: 3380002200014877, kod UniCredit
banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Ivana (Marka) Sabljić iz
Čalića sa dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Ivan (Marka) Sabljić iz Čalića, dužan je
na ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/10-17
Čitluk, 31. siječnja 2017. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________

________________________
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Na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08, 6/08 i 3/13), članka 4.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog
zemljišta iz društvenog vlasništva u svrhu gradnje
objekata trajnog karaktera («Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk» broj:1/02, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Ivana (Marka)
Sabljić iz Čalića, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen
stambeni objekt bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
31. siječnja 2017. godine, d o n i j e l o j e

011

Na temelju članka 8. stavak 4. i 6. Odluke
o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja i
naknade za korištenje lokalnih prometnica u
naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina
Čitluk, ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 4/16 i 5/16), i članka 41. točka 27.
točka 18. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 21. prosinca 2016. godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Povjerenstva za
raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom zone
posebnog prometnog ustroja-prečišćeni tekst

RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 141/203 K.O. Čalići (stari premjer) u površini
od 700 m2, što odgovara po novom premjeru k.č.

Članak 1.
U Povjerenstvo za raspodjelu sredstava
ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog
ustroja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koja
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novčana sredstva se ostvaruju temeljem odredbi
Odluke o uvođenju zone posebnog prometnog
ustroja i naknade za korištenje lokalnih prometnica
u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica,
općina Čitluk (u daljnjem tekstu: Odluka),
i m e n u j u s e:
1. Damir Jerković - predstavnik mjesne zajednice
Bijakovići – član;
2 Mile Ostojić - predstavnik mjesne zajednice
Bijakovići - član;
3. Drago Vasilj - predstavnik mjesne zajednice
Međugorje – član;
4. Ivan Kozina - predstavnik mjesne zajednice
Međugorje – član;
5. Damir Mandarić - predstavnik mjesne zajednice
Vionica – član;
6. Marin Primorac - predstavnik mjesne zajednice
Vionica – član;
7. Ivan Stojić - predstavnik Općine Čitluk - član.
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Članak 6.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na
naknadu za svoj rad po sjednici sukladno
utvrđenim naknadama za rad vijećnika u odborima
Općinskog vijeća.
Članak 7.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-212/17-16
Čitluk, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Članak 2.
Povjerenstvo obavlja poslove i zadatke
pobliže utvrđene u članku 9. stavak 5. Odluke.
Članak 3.
Na konstituirajućoj sjednici povjerenstvo
donosi Poslovnik o načinu rada i donošenju akata i
prijedloga
iz
nadležnosti
povjerenstva.
Poslovnikom se uređuje izbor predsjedavajućeg
povjerenstva, način zamjene predsjedavajućeg
povjerenstva, način sazivanja sjednica, vođenje
zapisnika, način donošenja i utvrđivanja konačnog
prijedloga Programa utroška sredstava sa rang
listom projekata koje zaprimaju od strane Vijeća
mjesnih zajednica iz zone posebnog prometnog
ustroja koje dostavljaju općinskom načelniku,
minimalni
kvorum
za
pravovaljani
rad
povjerenstva, i druga pitanja iz nadležnosti
povjerenstva, kao i ostale aktivnosti povjerenstva
pobliže navedene u članku 8. stavak 5. Odluke.
Članak 4.
Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od 4
(četiri godine).
Povjerenstvo je dužno Općinskom vijeću
Čitluk i općinskom načelniku podnijeti pismeno
polugodišnje izvješće o svom radu, a po potrebi i
ranije.
Članak 5.
Nadležne općinske službe su dužne pružiti
pomoć u radu Povjerenstvu, a sve sukladno članku
8. stavak 5, alineje treća i četvrta i članku 9.
Odluke.

Na temelju članka 90. stavak 4. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
31. siječnja 2017. godine d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk usvaja Izvješće o radu
Općinskog vijeća za 2016. godinu.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/2-17
Čitluk, 31. siječnja 2017. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 41. stavak 2. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne
novine HNŽ/K", broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), te
članka 111. a u svezi s člankom 27. točka 25.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
31. siječnja 2017. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i
dopuni Statuta Srednje škole dr. fra Slavka
Barbarića u Čitluku

Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/13-17
Čitluk, 31. siječnja 2017. godine

Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog
odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u
Čitluku, broj: 05-03-751-3/2016 od 07. studenog
2016. godine, kojom se mijenja članak 2. Statuta
Škole.

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Datum izdavanja: 28.02.2017. godine
List izlazi prema potrebi.
Naklada 100 primjeraka.

Glavni i odgovorni urednici: Mario Rozić, dipl.iur i Ivo Bevanda, dipl.iur.
Tel.
036/ 640-525; 036/640-518;
Fax. 036/ 640 - 537; 036/640 - 526
E-mail: brotnjo@citluk.ba
opcinsko.vijece@citluk.ba
Web:
www.citluk.ba
N a p o m e n a:

Izdavač ne može preuzeti odgovornost za jezik službenih objava i oglasa koje objavljujemo u ovom
službenom glasilu.
Pozivamo sve one koji ih sastavljaju i upućuju javnosti da se suoče s obvezom skrbi o hrvatskom jeziku kao
službenom jeziku Hrvata u BiH.

