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Na temelju članka 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine («Službene novine Federacije BiH»,
broj 49/06), članka 27. točka 4. Statuta općine
Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 2/08), te članka 74. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
13. veljače 2009. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
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- 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 2009 godinu,
Općinsko vijeće će u 2009. 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.

RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ČITLUK
ZA 2009. GODINU
II - PLANIRANE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG
VIJEĆA ZA 2009. GODINU
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 2009. godine
održavati, sukladno Poslovniku o radu Općinskog
vijeća Čitluk, redovne, svečanu i po potrebi
izvanredne sjednice.
Pored
spomenutog
Program
rada
Općinskog vijeća za 2009. godinu temelji se i na
Programu rada Načelnika općine Čitluk i općinskih
službi općine Čitluk za 2009 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
Načelnika općine odnosno službi za upravu 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,

- Razmatranje nacrta i prijedloga odluke o
pristupanju izradi Prostornog plana općine Čitluk
za razdoblje 2010-2020;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: - Općinska služba za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
- Savjet plana, koji je imenovalo
Općinsko vijeće Čitluk;
- Završavanje postupka i donošenje izmjene
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje 19852010;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
- Razmatranje nacrta i prijedloga odluke o izmjeni
i dopuni Odluke o učešću investitora u troškovima
uređenja građevnog zemljišta;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
- Razmatranje nacrta i prijedloga odluka o
donošenju detaljnih dokumenata prostornog
uređenje za pojedina naselja ili dijelove naselja;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
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- Razmatranje prijedloga odluke o općinskim
upravnim pristojbama
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: Općinska služba za društvene
djelatnosti, opću upravu, civilnu zaštitu i
branitelje;
Razmatranje nacrta i prijedloga odluke o
Proračunu općine Čitluk za 2010. godinu;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: Općinska služba za financije;
Razmatranje nacrta i prijedloga odluke o
izvršenju Proračuna općine Čitluk za 2010.godine;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: Općinska služba za financije;
Razmatranje nacrta i prijedloga odluke o
usvajanje završnog računa za 2008. godinu;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: Općinska služba za financije;
Razmatranje nacrta i prijedloga odluke o
uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u
državnom vlasništvu;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove;
- Razmatranje prijedloga rješenja o imenovanju
Povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu
građevinskog zemljišta;
Predlagatelj: Općinski načelnik i Odbor za Izbor i
imenovanja Općinskog vijeća Čitluk;
Priprema: tajnik Općinskog vijeća Čitluk;
Razmatranje prijedloga odluke o utemeljenju i
imenovanju
Povjerenstva za davanje stručne
ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i
drugih uvjeta;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: tajnik Općinskog vijeća Čitluk;
- Razmatranje prijedloga odluke kojom se određuju
lokacije na javnim površinama i na neizgrađenom
građevnom zemljištu na kojima se mogu postavljati
kiosci, pokretne prodavaonice kao tipovi
trgovinskih objekata, te kiosci i pokretne
prodavaonice i automat kao tipovi ugostiteljskih
objekata;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: Općinska služba za gospodarstvo;
- Razmatranje prijedloga odluke o uređenju tržnog
prostora (pijaca) za obavljanje trgovine raznim
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poljoprivrednim i drugim u pravilu krupnim
predmetima;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: Općinska služba za gospodarstvo;
- Razmatranje nacrta i prijedloga poljoprivredne
strategije općine Čitluk;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: Općinska služba za gospodarstvo;
Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna
Odluke o radnom vremenu trgovačkih i
ugostiteljskih radnji-objekata na području općine
Čitluk;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: Općinska služba za gospodarstvo;
- Razmatranje nacrta i prijedloga odluka i drugih
akata u svezi ostvarenja projekta izgradnje
kanalizacijskog sustava općine Čitluk;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Povjerenstvo za nabavke - za
vrednovanje i utvrđivanje najboljeg ponuditelja po
Javnom natječaju za izgradnju uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda naselja Čitluk i
nadležne općinske službe;
- Razmatranje prijedloga odluka i drugih akata u
svezi provedbe ekološkog akcijskog plana –
LEAP;
Priprema i obrazlaže: LEAP-grupa;
- Razmatranje izvješća o radu vijeća mjesnih
zajednica ( pojedinačno);
Nositelj: vijeća mjesnih zajednica;
- Razmatranje izvješća o radu Općinskog izbornog
povjerenstva - OIP-a;
Nositelj: OIP Čitluk;
- Razmatranje izvješća o radu Kulturnoinformativnog centar Čitluk;
Nositelj: Kulturno- informativni centar Čitluk;
- Razmatranje izvješća o radu Vatrogasnog društva
Čitluk;
Nositelj: Vatrogasno društvo Čitluk;
- Razmatranje izvješća o radu Brotinga d.o.o;
Nositelj: J.P.„Broting“ d.o.o.Čitluk;
- Razmatranje izvješća o radu J.K.P.. „Broćanac“
d.o.o Čitluk;
Nositelj: J.K.P. „Broćanac“ d.o.o Čitluk;
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- Razmatranje izvješća o radu Centra za socijalni
rad;
Nositelj: Centar za socijalni rad Čitluk;
- Razmatranje izvješća o radu Gradske ljekarne
Čitluk;
Nositelj: Gradska ljekarna Čitluk;
- Razmatranje izvješća o radu Osnovne škole fra
Didaka Buntića u Čitluku;
Nositelj: Osnovna škola fra Didaka Buntića u
Čitluku;
- Razmatranje izvješća o radu Osnovne škole
Bijakovići u Bijakovićima;
Nositelj: Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima;
- Razmatranje izvješća o radu Osnovne škole Čerin
u Čerinu;
Nositelj: Osnovna škola Čerin u Čerinu;
- Razmatranje izvješća o radu Dječjeg vrtića
Čitluk;
Nositelj: Dječji vrtić Čitluk;
- Razmatranje izvješća o radu Doma zdravlja
Čitluk;
Nositelj: Dom zdravlja Čitluk;
- Informacija o radu Porezne uprave - Ispostava
Čitluk;
Nositelj: Porezna uprava - Ispostava Čitluk;
- Informacija o poduzetim aktivnostima vezanim
za funkcioniranje Vijeća mladih općine Čitluk;
Priprema i obrazlaže: Vijeća mladih općine Čitluk;
- Informacija o radu Policijske stanice Čitluk;
Nositelj: Policijska stanica Čitluk;
- Davanje mišljenja u svezi s zahtjevima za
koncesije sa područja općine Čitluk;
Predlagatelj: općinski načelnik, odbor OV;
Priprema:
nadležne općinske službe;
- Razmatranje Plana rada i informacija o poduzetim
aktivnostima Povjerenstva za planiranje općinskog
razvitka;
Priprema i obrazlaže: član Povjerenstva;
- Usvajanje Deklaracije o borbi protiv trgovine
ljudima;
Priprema i obrazlaže: Odbor za društvene
djelatnosti, zaštitu ljudskih prava i pitanja mladih
Općinskog vijeća Čitluk i tajnik Općinskog vijeća;
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- Razmatranje prijedloga odluka o davanju
suglasnosti na statute mjesnih zajednica i potvrdu
izbornih rezultata za članove vijeća mjesnih
zajednica;
Priprema i obrazlaže: tajnik Općinskog vijeća i
Općinska služba za društvene djelatnosti, opću
upravu i branitelje;
- Razmatranje prijedloga odluka o imenovanju
članova radnih tijela Općinskog vijeća;
Predlagatelj: Odbor za Izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Čitluk i vijećnici Općinskog
vijeća;
Priprema: tajnik Općinskog vijeća Čitluk;
- Razmatranje prijedloga akata o imenovanju
članova
tijela
u
institucijama
odnosno
organizacijama čiji je osnivač Općinsko vijeće
Čitluk;
Predlagatelj: Općinski načelnik, Odbor za Izbor i
imenovanja Općinskog vijeća Čitluk;
Priprema:
tajnik Općinskog vijeća i Općinska
služba za društvene djelatnosti, opću upravu i
branitelje;
- Razmatranje prijedloga akata vezanih za
provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova u
Bosni i Hercegovini;
Priprema i obrazlaže: Odbor za društvene
djelatnosti, zaštitu ljudskih prava, pitanja mladih i
jednakopravnost spolova i tajnik Općinskog
vijeća;
- Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Statuta
općine Čitluk;
Predlagatelj:
Općinski
načelnik,
vijećnici
Općinskog vijeća, Odbor za Statut, Poslovnik i
propise Općinskog vijeća Čitluk;
Priprema: tajnik Općinskog vijeća i Odbor za
Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća
Čitluk;
- Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna
Poslovnika o radu Općinskog vijeća;
Predlagatelj:
Općinski
načelnik,
vijećnici
Općinskog vijeća, Odbor za Statut, Poslovnik i
propise Općinskog vijeća Čitluk;
Priprema:
tajnik Općinskog vijeća i Odbor za
Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća
Čitluk;
- Razmatranje prijedloga akata vezanih za pitanja
mladih odnosno pitanja partnerstva Općine i
nevladinog sektora;
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Predlagatelj:
Općinski
načelnik,
vijećnici
Općinskog vijeća, Odbor za društvene djelatnosti,
zaštitu ljudskih prava, pitanja mladih i
jednakopravnost spolova
Priprema: - Općinska služba za društvene
djelatnosti, opću upravu i branitelje,
- Odbor za društvene djelatnosti,
zaštitu ljudskih prava, pitanja mladih i
jednakopravnost spolova i tajnik Općinskog vijeća;
- Razmatranje prijedloga odluke o kreditnom
zaduženju općine Čitluk;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: Općinska služba za financije;
- Razmatranje prijedloga odluke o davanju konačne
suglasnosti za sklapanje ugovora o kreditnom
zaduženju;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za financije;
- Razmatranje prijedloga rješenja o imenovanju
Povjerenstva za osnivanje osnovne glazbene škole;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: Općinska služba za društvene
djelatnosti, opću upravu i branitelje;
- Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju
naknade članova Općinskog izbornog povjerenstva;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: Općinska služba za financije;
- Poduzimanje aktivnosti vezanih za vraćanje
Zemljišno-knjižnog ureda sa sjedištem u Čitluk;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema: tajnik Općinskog vijeća;

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 Vijeću.
Materijali predviđeni za razmatranje
dostavljat će se Vijeću u propisanim rokovima
utvrđenim u Statutu i Poslovniku o radu. Zadaće
utvrđene ovim Programom o radu Općinskog
vijeća su samo okvirne.
Ovlašteni
predlagatelji
se
ovim
Programom ne ograničavaju, već se od njih
očekuje da podnose i druge prijedloge tijekom
2009.godine, koji će se sukladno proceduri
propisanoj Poslovnikom o radu Općinskog vijeća
Čitluk uvrštavati u dnevni red sjednica.
Program rada Općinskog vijeća Čitluk
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: 01-06-131/2-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

- Razmatranje akata iz oblasti turističke djelatnosti
te donošenje mjera za poboljšanje istih;
Priprema i obrazlaže: Općinska služba za
gospodarstvo i Odbor za Proračun, financije i
gospodarstvo Općinskog vijeća Čitluk;
- Razmatranje akata vezanih za određivanje
lokacije za izgradnju autobusnog kolodvora i
zgrade osnovne škole na području mjesnih
zajednica Međugorje i Bijakovići;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove.
Općinsko vijeće Čitluk će razvijati
suradnju s udrugama sa područja općine Čitluk,
zatim osigurati otvorenu suradnju sa svim
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Na temelju članka 27. točka 8., a u
svezi članka 110. Statuta općine Čitluk («Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk», broj:
2/08 i 6/08), rješavajući o po zahtjevu općinskog
načelnika sukladno Odluci o prihvaćanju izmjene
projekta - izgradnja uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda naselja Čitluk - upravljački objekt,
a radi osiguranja dodatnih financijskih sredstava
za dodatne i nepredviđene radove na izgradnji
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ovog uređaja, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj 13. veljače 2009.godine, d o n i j e l o je

ODLUKU
o kreditnom zaduženju općine Čitluk
Članak 1.
Ovom odlukom daje se suglasnost da se
Općina može zadužiti kod Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d. Mostar po osnovu Ugovoru o kratkoročnom
kreditu uz valutnu klauzulu u EUR broj
6037907093, od 03.09.2008.godine, koji će sklopiti
Općina Čitluk, zastupana po načelniku općine kao
Korisniku kredita sa Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Mostar kao Kreditoru, na iznos 450.000,00 KM
(slovima: četiri stotine i pedeset tisuća
konvertibilnih maraka), čija je svrha financiranje
dovršetka izgradnje postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda za naseljeno mjesto Čitluk i
prigradska naselja, sve uvećano za redovnu kamatu
po stopi 9% (devet posto) godišnje, čiji je obračun i
plaćanje mjesečno, kamata u roku korištenja u
visini redovne, rok korištenja istovjetan plasmanu,
otplatu kredita jednokratno po dospijeću, najkasnije
do 01.09.2009.godine, te uvećano za redovne
troškove i naknade Banke u svemu prema
spomenutom Ugovoru. Unaprijed dogovoren trošak
obrade zahtjeva u visini 1,0% jednokratno, od
iznosa kredita, snosi korisnik kredita.
Potraživanje
dospijeva u slučaju
zakašnjenja s ispunjenjem bilo koje preuzete
obveze od strane dužnika čiju dospjelost i visinu
tražbine će vjerovnik dokazati Ugovorom o kreditu
i izvodom iz poslovnih knjiga.U slučaju kašnjenja s
plaćanjem dospijelih obveza
po kreditu
zaračunavati će se važeća zatezna kamata u svemu
prema Odluci o kamatnim stopama Banke u
poslovanju s pravnim osobama.
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mjenice sukladno odredbama zaključenog
Ugovora o kratkoročnom kreditu.
Kao osiguranje otplate kredita, Općina
Čitluk kao Korisnik kredita preuzima obvezu
prema
Banci
da
joj
najkasnije
do
30.06.2009.godine omogući da uknjiži hipoteku u
svoju korist na nekretnini označenoj kao k.č.
1614/62, zk.ul. 5, k.o. Čitluk, i zasnuje založno
pravo na opremi koja je predmetom nabavke iz
kredita iz članka 1. ove Odluke.
Banci će se omogućiti do zadanog roka, uz
suglasje sa prethodno danom Mišljenju općinskog
javnog pravobranitelja općine Čitluk, da se na
gore navedenoj nekretnini i opremi provede
zasnivanje založnog prava uknjižbom hipoteke na
nekretnini odnosno zasnivanje založnog prava
temeljem ugovora o zasnivanju zaloga na
pokretninama i njegovom registracijom kroz javni
registar zaloga, sve u koristi HYPO ALPEADRIA-BANK d.d., sa sjedištem u Mostaru, ul.
Kneza Branimira 2b, kao i da založno pravo
ostane sve do potpunog namirenja svih obveza
Korisnika kredita po osnovu gore navedenog
Ugovora.
Članak 3.
Za provođenje ove Odluke ovlašćuje se
Načelnik općine Čitluk g-din Ivo Jerkić iz Čitluka,
JMBG: 0306959151336.
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: 01-06-131/3-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Članak 2.

___________________________

Kao osiguranje uredne otplate dugovanja
Banci, temeljem Ugovora o kratkoročnom kreditu
uz valutnu klauzulu u EUR broj 6037907093, iz
članka 1. Odluke, daje se suglasnost da se Banci
kao osiguranje tražbine iz ovog Ugovora uruči 10
(deset) bianco potpisanih mjenica s klauzulom «bez
protesta», potpisanih od strane ovlaštene osobe za
zastupanje općine Čitluk, uz ovlast za popunu

03
Na temelju članka 27. točka 8. i članka
110. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk",broj: 2/08 i 6/08),

veljača-ožujak 2009.
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te članka 5. Odluke o dogradnji i rekonstrukciji
zgrade Općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk",broj:3/08),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
13. veljače 2009. godine d o n i j e l o j e

ODLUKU
o davanju konačne suglasnosti za sklapanje
ugovora o kreditnom zaduženju
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FBiH",broj:2/06 i 72/07), članka 18. i 23. Zakona
o prostornom uređenju («Narodne novine HNŽ»,
broj: 4/04) i članka 27. točka 2. i 5. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj 13. veljače 2009. godine,
d onijelo je

ODLUKU
O PRISTUPANJU IZRADI PROSTORNOG
PLANA OPĆINE ČITLUK
ZA RAZDOBLJE OD 2010. DO 2020. GODINE

Članak 1.
Ovom odlukom daje se konačna suglasnost
općinskom načelniku da može sklopiti i potpisati
ugovor o kreditnom zaduženju s UniCredit bank
d.d. Mostar, po sljedećim uvjetima iz ponude banke
od 20.1.2009. godine i to:
- kreditno zaduženje: 500.000,00 KM
- namjena: za osnovna sredstva (dogradnja i
rekonstrukcija zgrade Općine Čitluk)
- Period: 5 godina
- Naknada za obradu zahtjeva: 1%,
jednokratno, unaprijed
- Naknada za neiskorištena sredstva: 1% od
neiskorištenog iznosa,godišnje
- Kamatna stopa: 6M Euribor + 6,2% p.p.
Članak 2.
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: 01-06-131/4-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

I .OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pristupa se izradi Prostornog plana Općine
Čitluk za razdoblje od 2010. do 2020. godine (u
daljnjem tekstu: Prostorni plan).
Prostornim planom bit će utvrđeni
dugoročni opći i posebni ciljevi i mjere prostornog
razvoja sukladno ukupnim gospodarskim,
društvenim i povijesnim razvojem od značaja za
općinu Čitluk (u daljnjem tekstu: Općina).
Utvrđuje se prvenstveni javni interes,
usklađivanje pojedinačnih interesa s javnim
interesom, koordinacija sektorskih politika, te
usklađivanje i provedbenost planiranih prostornih
rješenja.
Prostorni plan, obvezno preuzima i
razrađuje planska opredjeljenja iz Prostornog
plana Federacije BiH i Prostornog plana HNŽ koja
se tiču prostora Općine sadržavat će politiku
korištenja zemljišta i usmjeravati razvoj funkcije i
djelatnosti u prostoru Općine.
Postupak pripreme, izrade i sadržaj
Prostornog plana općine mora biti usuglašen s
odredbama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za
izradu
dokumenata
prostornog
uređenja
(«Službene novine F BiH», broj: 63/04).

II. GRANICE OBUHVATA
___________________________
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Temeljem članka 16. i 23. Zakona o
prostornom planiranju i korištenju zemljišta na
razini Federacije BiH ("Službene novine

Članak 2.
Prostorni plan Općine se izrađuje za
cjelovito područje Općine Čitluk.
Grafički prilog sa ucrtanim granicama
područja općine Čitluk dat je u prilogu ove odluke.

veljača-ožujak 2009.
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III. SMJERNICE ZA IZRADU

Članak 3.
Zbog potrebe stručnog praćenja i
usmjeravanja izrade Prostornog plana, Općinsko
vijeće će posebnim aktom ustanoviti Savjet
Prostornog plana općine Čitluk u daljnjem tekstu:
Savjet plana), koji je sastavljen od stručnih,
znanstvenih, javnih i drugih osoba.
Savjet plana utvrđuje smjernice za izradu
Prostornog plana, prati, usmjerava rad i daje svoja
mišljenja i sugestije u svim fazama izrade
Prostornog plana, sve do njegovog donošenja.
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Članak 7.
Prostorni plan će se raditi po fazama koje
će se u tvrditi Pro gramom i p lanom aktivnosti za
pripremu i izradu Prostornog plana.

V . SREDSTVA ZA IZRADU

Članak 8.
Sredstva za pripremu, izradu i praćenje
provedbe Prostornog plana općine osiguravaju se u
Proračunu Općine.

Članak 4.

Članak 9.

Smjernice za izradu Prostornog plana daje
Savjet plana sukladno sa Programom i planom
aktivnosti za pripremu i izradu Prostornog plana.
Program i plan aktivnosti za pripremu i
izradu Prostornog plana izradit će nositelj pripreme
u suradnji s Općinskom službom za graditeljstvo
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Sastavni dio Programa i plana aktivnosti za
pripremu i izradu Prostornog plana je i Program
uključivanja javnosti u proces pripreme i izrade
Prostornog plana.

Iz sredstava navedenih u članku 8. ove
odluke, podmiruju se i troškovi izrade studija,
elaborata, podloga za izradu Prostornog plana,
troškovi Savjeta prostornog plana, troškovi
angažiranja vanjskih suradnika – eksperata iz
pojedinih oblasti, kao i dodatni nepredviđeni
troškovi.
Pravo na naknadu za davanje informacija i
dokumenata nemaju korisnici sredstava iz
proračuna Federacije BiH, Županije i Općine,
osim troškova umnožavanja materijala.

Članak 5.
Priprema, izrada i sadržaj prednacrta,
nacrta i prijedloga Prostornog plana, raditi će se
sukladno odredbama Zakona o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta na razini
Federacije BiH ("Službene novine FBiH",broj:2/06
i 72/07), Zakona o prostornom uređenju («Narodne
novine HNŽ», broj: 4/04) i propisima donesenim
temeljem istog, kao Uredbe o jedinstvenoj
metodologiji za izradu dokumenata prostornog
uređenja («Službene novine FBiH», broj: 63/04), te
ovom odlukom i svim drugim relevantnim
propisima i podacima koji su od značaja za
područje za koje se dokument radi.
IV. ROK IZRADE

Članak 6.
Rok izrade Prostornog plana je 2 (dvije)
godine od dana stupanja na snagu ove odluke.
Prostorni plan je dugoročni plan i donosi
ga Općinsko vijeće Čitluk za razdoblje od 10
(deset) godina.

VI. NOSITELJ PRIPREME ZA IZRADU
NOSITELJ IZRADE PLANA OPĆINE

I

Članak 10.
Nositelj pripreme izrade Prostornog plana
i nositelj izrade Prostornog plana Općine izabrat
će se putem javnog natječaja sukladno zakonu.
Nositelju pripreme izrade Prostornog
plana Općinska služba za graditeljstvo prostorno
uređenje i zaštitu okoliša će staviti na raspolaganje
sve raspoložive dokumente neophodne za izradu
istog i to:
- planske dokumente šireg područja,
- vodoprivredne osnove,
- šumsko-gospodarske osnove,
- strategiju zaštite okoliša (LEAP),
- Master plan općine Čitluk,
- Strategija razvitka javnih cesta u općini
Čitluk 2007-2020;
- planove razvoja gospodarstva,
poljoprivrede i prometa,
- podatke o geološkoj podlozi i mineralnim
resursima,
- kao i ostale raspoložive dokumente.
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Članak 11.
Nositelj je dužan osigurati suradnju i
usuglašavanje stavova s:
- nadležnim tijelima uprave,
- svim vlasnicima nekretnina, korisnicima
prostora i relevantnim sudionicima u
njegovoj izgradnji i upređivanju,
- gospodarskim društvima i drugim pravnim
osobama mjerodavnim za vodoprivredu,
šumarstvo,
poljoprivredu,
promet,
energetiku, rudarstvo, turizam, zdravstvo,
prosvjetu, kulturu, zaštitu kulturnopovijesne i prirodne baštine, zaštitu
okoliša,
- tijelima mjerodavnim za obranu,
- gospodarskom komorom, društvima i
drugim pravnim osobama mjerodavnim za
komunalne djelatnosti,
- predstavnicima vjerskih zajednica, te
pribaviti
mišljenja
i
suglasnosti
mjerodavnih tijela i organizacija.
Tijela uprave, te uprave i stručne
organizacije iz prethodnog stavka dužni su dati
raspoložive podatke i druge informacije nositelju.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-131/5-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Temeljem članka 27. točka 17. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08) i članka 3. stavak
1. Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana
općine Čitluk za razdoblje od 2010. do 2020.
godine, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 13. veljače 2009. godine,
donijelo je

Članak 12.
Nositelj izrade Prostornog plana dužan je
osigurati usuglašenost Prostornog plana sa
prostornim planom Hercegovačko-neretvanske
županije, odnosno planskim dokumentima šireg
područja.

ODLUKU
o ustanovljenju Savjeta Prostornog plana
općine Čitluk

Članak 1.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Nositelj je dužan da prije donošenja
Prostornog plana Općine Čitluk, pribaviti
suglasnost nadležnog ministarstva
prostornog
uređenja da je Prostorni plan općine usuglašen sa
prostornim planom Županije, programom mjera i
odredbama posebnih zakona i propisa koji uređuju
oblasti od značaja za prostorno uređenje.

Zbog potrebe stručnog praćenja i
usmjeravanja izrade Prostornog plana općine
Čitluk za razdoblje od 2010. do 2020. godine (u
daljnjem, tekstu: Prostorni plan), ustanovljuje se
Savjet Prostornog plana općine Čitluk (u daljnjem
tekstu: Savjet Plana) od 9 (devet) članova, koji je
sastavljen od stručnih, znanstvenih, javnih i drugih
osoba.

Članak 2.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

Članove Savjeta Plana imenuje Općinsko
vijeće Čitluk, na prijedlog Savjeta načelnika, uz
suglasnost Odbora za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Čitluk.

veljača-ožujak 2009.
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Članak 3.
Savjet Plana utvrđuje smjernice za izradu
Prostornog plana, prati, usmjerava rad i daje svoja
mišljenja i sugestije u svim fazama izrade
Prostornog plana i utvrđivanja osnovne koncepcije
prostornog razvoja za plansko razdoblje.

općine Čitluk", broj: 2/08) a u svezi sa člancima
25. i 34. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk na
trećoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2009.
godine d o n i j e l o j e

ODLUKU
o imenovanju članova Odbora za društvene
djelatnosti, zaštitu ljudskih prava, pitanja
mladih i jednakopravnost spolova

Članak 4.
Članovi Savjeta Plana će donijeti
Poslovnik o radu kojim će se urediti način rada,
mjesto održavanje sjednica i materijalno-tehničke
pretpostavke za rad Savjeta Plana, koje će osigurati
nositelj pripreme za izradu Prostornog plana.
Članak 5.
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I.
U Odbor za društvene djelatnosti,
zaštitu ljudskih prava, pitanja mladih i
jednakopravnost spolova imenuju se:

Za sudjelovanje u radu Savjeta Plana,
članovima Savjeta Plana pripada naknada.
Visinu naknade iz prethodnog stavka
utvrdit će posebnim aktom općinski načelnik.
Sredstva za naknadu osigurat će se u
Proračunu općine u okviru sredstava izdvojenih za
pripremu i izradu Prostornog plana.

1.
2.
3.
4.
5.

Frenk Ostojić
Zdravka Martinović
Ozana Medić
Ivan Krasić
Pero Selak
II.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk»
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-131/8-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine

Broj: 01-06-131/6-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

___________________________
___________________________

07
06
Na temelju članka 27. točka 17. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća

Na temelju članka 27. točka 17. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08) a u svezi sa člancima
25. i 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća

veljača-ožujak 2009.
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Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk na
trećoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2009.
godine d o n i j e l o j e

ODLUKU
o imenovanju članova Odbora za mjesne
zajednice i predstavke i pritužbe građana

Broj 1 - Stranica 11

trećoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2009.
godine d o n i j e l o j e

ODLUKU
o imenovanju članova Odbora za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša
I.

I.

U Odbor za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša imenuju se:

U Odbor za mjesne zajednice i predstavke
i pritužbe građana imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Tihomir Prusina
Franjo Sušac
Tihomir Šarac
Slobodan Odak
Ivan Sabljić

Ivan Radišić
Marijo Bencun
Boško Pehar
Ivan Krasić
Pero Selak

II.
II.
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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-131/10-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine

Broj: 01-06-131/9-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

___________________________

___________________________
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Na temelju članka 27. točka 17. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08) a u svezi sa člancima
25. i 36. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk na

Na temelju članka 27. točka 17. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08) a u svezi sa člancima
25. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk na
trećoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2009.
godine d o n i j e l o j e

veljača-ožujak 2009.
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ODLUKU
o imenovanju članova Odbora za pitanja
branitelja i ratnih stradalnika

ODLUKU
o imenovanju članova Odbora za Kodeks
ponašanja izabranih predstavnika - vijećnika u
Općinskom vijeću Čitluk:

I.
I.
U Odbor za Kodeks ponašanja izabranih
predstavnika - vijećnika u
Općinskom vijeću Čitluk imenuju se:
1. Jakov Stojić- iz reda vijećnika Općinskog
vijeća Čitluk,
2. Slobodan Odak- iz reda vijećnika
Općinskog vijeća Čitluk,
3. Frenk Ostojić- iz reda vijećnika Općinskog
vijeća Čitluk,
4. Mate Arapović- iz reda uglednih i
afirmiranih građana u javnom životu.
5. Željko Sivrić- iz reda uglednih i
afirmiranih građana u javnom životu.

U Odbor za pitanja branitelja i ratnih
stradalnika imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivan Sabljić
Pero Barbarić
Zdenko Božić
Tihomir Šarac
Marin Sivrić
II.

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

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-131/16-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

___________________________

Broj: 01-06-131/11-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 27. točka 17. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08) a u svezi sa člancima
35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk na
trećoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2009.
godine d o n i j e l o j e

11
Na temelju
članka 18. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine
HNŽ“ broj: 5/00, 4/04 i 5/04) i članka 111.stavka
3., a u svezi s člankom 27. točka 18. Statuta
općine Čitluk («Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk» broj:2/08 i 6/08), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 13. veljače
2009.godine d o n o s i

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za osnivanje
osnovne glazbene škole

veljača-ožujak 2009.
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Članak 1.
U Povjerenstvo za osnivanje osnovne
glazbene škole (u daljnjem tekstu Povjerenstvo)
imenuju se:
1. Ilko Prusina – predsjednik, pomoćnik
načelnika,
2. Zdenka Boras – član, viši stručni suradnik
za obrazovanje,
3. Sanja Bošnjak – član, predstavnik Osnovne
škole fra Didaka Buntića- Čitluk,
4. Ljiljana Crnjac – član, predstavnik
Osnovne škole Bijakovići- Bijakovići i
5. Jure Sušac – član, predstavnik Osnovne
škole Čerin- Čerin.
Članak 2.
Zadatak Povjerenstva je da sukladno
odredbama Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovanju poduzme sve neophodne mjere i
radnje kako bi osnovna glazbena škola mogla
krenuti sa radom u narednoj školskoj godini, te po
okončanju svog rada, podnese izvješće Općinskom
vijeću Čitluk.
Članak 3.
Za rad i angažiranje u radu, predsjednik i
članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu, koju
će posebnim propisom utvrditi Općinski načelnik.

Članak 4.
Ovo 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-

Broj: 01-06-131/7-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Broj 1 - Stranica 13

___________________________

12
Na temelju članka članka 50. stavak 8.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 29/97), te
članka 111.stavka 3., a u svezi s člankom 27.
točka 18.. Statuta općine Čitluk («Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk»
broj.2/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 13. veljače 2009.godine d o n o s i

R J E Š E N J E
o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma
zdravlja Čitluk u Čitluku

Članak 1.
Razrješuje se članstva u Upravnom vijeću
Doma zdravlja Čitluk u Čitluku član dr.Ozana
Medić.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objaviti će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk" i u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-131/12-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

veljača-ožujak 2009.
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13
Na temelju članka 12. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 34/03),
članka 50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(«Službene
novine
Federacije
Bosne
i
Hercegovine», broj: 29/97 te članka 111.stavka 3., a
u svezi s člankom 27. točka 18. Statuta općine
Čitluk («Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj.2/08), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 13. veljače 2009.godine
donosi

Broj 1 - Stranica 14

broj: 25/03), članka 17., 21. i 27. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj:2/08), 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 i 4/02), rješavajući po
zahtjevu Zdenke (Frane) Muselimović-Duganđžić
iz Bijakovića, za dodjelu neuređenog građevnog
zemljišta na korištenje u svrhu legalizacije već
izgrađenog stambenog objekta, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 13. veljače 2009.
godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
R J E Š E NJ E
o konačnom imenovanju člana Upravnog vijeća
Doma zdravlja Čitluk u Čitluku
Članak 1.
Za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja
Čitluk u Čitluku imenuju se Jaka Kozina, dipl.iur iz
Čitluka - predstavnica zdravstvenih djelatnika
Doma zdravlja Čitluk.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk“ i u „Službenim
novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-131/13-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

1. Zdenki (Frane) Muselimović-Duganđžić
iz Bijakovića, dodjeljuje se na korištenje
neuređeno građevno zemljište iz državnog
vlasništva u svrhu legalizacije već izgrađenog
stambenog objekta, uz naknadu, označeno kao:
-k.č. 91/1613 „Šumska mera“ površine 500
m2 K.O.Šurmanci (nova k.č.1106/11 “Vrljača“),
K.O.Bijakovići.
2.
Zdenka
(Frane)
MuselimovićDuganđžić iz Bijakovića, dužna je na ime
naknade za korištenje neuređenog građevnog
zemljišta uplatiti iznos od 30,oo KM/m2, uvećan
za 30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
19.500,oo KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk
broj:
3380002200014877,
kod
UniCredit
Zagrebačke banke d.d., odmah po primitku
Rješenja.
3.
Zdenka
(Frane)
MuselimovićDuganđžić iz Bijakovića, oslobođena je plaćanja
naknade za pogodnosti-renta.
4.
Zemljišno knjižni ured Općinskog
suda u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava
korištenja na neuređenom građevnom zemljištu iz
točke 1. ovog Rješenja u korist:
Zdenke (Frane) MuselimovićDuganđžić iz Bijakovića, sa dijelom 1/1,

___________________________

14
Na temelju članka 44., 46. i 61. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",

uz istovremenu zabilješku zabrane
otuđivanja nekretnine na rok od 20 (dvadeset)
godina,
a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale

veljača-ožujak 2009.
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promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
5. Zdenka (Frane) Muselimović-Duganđžić
iz Bijakovića, dužna 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: 01-06-131/14-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Broj 1 - Stranica 15

- Općinskog vijeća broj:01-06-15/6-02, od
27.02.2002. godine, Rješenje Općinske službe za
geodetske i imovinsko-pravne poslove broj: 0733-11/2-02 od 06.03. 2007. godine i
- Općinskog vijeća broj:01-06-11/14-04
od 14.05. 2004. godine i Rješenju broj: 01-0613/10-04 od 09.09.2004. godine o izmjenama i
dopunama Rješenja o dodjeli zemljišta broj:01-0611/14-04 od 14.05. 2004. godine, Rješenju
Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne
poslove broj:07-33-171/2-03 od 19.12. 2008.
godine,
vrši se izmjena u navedenim Rješenjima
nositelja prava korištenja na dodijeljenom
zemljištu, na način da umjesto Niko (Ante) Dodig,
stoji
gospodarsko
društvo
CIRCLE
INTERNATIONAL d.o.o. Čitluk.
II.

___________________________

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk.

15
Na temelju članka 44. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03), članka 17., 21. i 27. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj:2/08 i 6/08), rješavajući po zahtjevu
Nike (Ante) Dodig iz Međugorja i gospodarskog
društva CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Čitluk,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
13.veljače 2009. godine, d o n i j e l o j e

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-131/15-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

R J E Š E N J E
O IZMJENAMA RJEŠENJA
16
I.
U Rješenjima:
- sa 78-e sjednice Općinskog vijeća od
16.10.1997 godine, Rješenje Općinske službe za
geodetske i imovinsko-pravne poslove broj: 07476-69/97-1 od 26.02.1999. godine,
- Općinskog vijeća broj:01-06-8/17-2001,
od 27.02.2001. godine, Rješenje Općinske službe
za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj:07476-75/1-00 od 19.07.2002. godine,

Na temelju članka 27. točka 8., a u svezi
članka 110. Statuta općine Čitluk («Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk», broj:
2/08 i 6/08), a u svezi s člankom 1.stavak 4. i
člankom 12. Odluke o pristupanju izradi
prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine («Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk», broj: 1/09),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj 13.
veljače 2009.godine, d o n i j e l o j e

veljača-ožujak 2009.
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ZAKLJUČAK
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NAČELNIK OPĆINE ČITLUK

Članak 1.
17
Budući je Općina Čitluk temeljem odredbi
Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana
općine Čitluk za razdoblje 2010 do 2020. godine,
koju je donijelo Općinsko vijeće Čitluk, pristupila
postupku donošenju novog prostornog plana
općine, to se od nadležnih federalnih i županijskih
tijela, koji rade na donošenju federalnog odnosno
županijskog prostornog plana, traži da se prilikom
njihove izrade postigne usuglašenost ovih planova,
posebno oko politike korištenja zemljišta, te
usmjeravanja razvoja funkcije i djelatnosti u
prostoru Općine.

Na temelju članka 112., a u svezi s
člankom 41. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), članka 6. Pravilnika o načinu i kriterijima
za stipendiranje studenata u akademskoj
2008/2009 godini i Liste prioriteta za dodjelu
stipendija koju je utvrdilo Povjerenstvo, načelnik
općine Čitluk, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj
2008/2009 godini

Članak 2.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se
općinski načelnik i nadležne općinske službe za
upravu Jedinstvenog općinskog tijela uprave i
stručnih službi.
Članak 3.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objaviti će se u «Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk».

Članak 1.
Općina
Čitluk
dodjeljuje
75
(sedamdesetipet)
studentskih
stipendija
u
akademskoj
2008/2009
godini
slijedećim
studentima:
R
br

1.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

2.

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

3.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj: 01-06-131/17-09.
Čitluk, 13. veljače 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

4.

5.

6.

___________________________
7.

8.

9.

10.

Ime (ime oca) i
prezime
JMB studenta
Ana (Žarka)
Bevanda
2607987155050
Danijel(Vjekoslava)
Pinjuh
1803989150005
Marko (Nikice)
Miloš
2707987150029
Vedrana (Ante)
Vučić
1903989155028
Slavica (Ivana)
Ivanković
2108988155066
Darko (Nikole)
Kvesić
1910988150045
Ivan (Ilke) Musa
1711986150010
Ivana (Miroslava)
Primorac
0209987155066
Ivan (Dobroslava)
Marinčić
0603989150029
Ivan (Mladena)
Ostojić
3004988151137

Naziv i sjedište
fakulteta
Fakultet
elektrotehnike,
Split
Građevinski
fakultet,
Mostar
Fakultet
elektrotehnike,
Zagreb
Fakultet strojarstva i
računarstva, Mostar
Filozofski fakultet,
Povijest-pedagogija,
Mostar
Građevinski
fakultet,
Mostar
Pravni fakultet,
Mostar
Fakultet PM i OZ,
Informatika i
zemljopis, Mostar

KRITERIJ

izravni

izravni

izravni

izravni

izravni

izravni

izravni

izravni

Ekonomski fakultet,
Mostar

izravni

Pravni fakultet,
Mostar

izravni

veljača-ožujak 2009.

11.

12.

Ivan (Berislav)
Primorac
1302988150010
Lucija (Stipan)
Rozić
2508988155048

13.

Vinko (Nike) Ćorić
1707987150009

14.

Jelena (Pere)
Filipović
0805986155013

15.

Zoran (Pere) Pervan
1105988150010

16.

Tanja (Ive)
Dugandžić
1707987155027

17.

Matea (Pave) Ćorić
3004988155051

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Mario (Vale) Čilić
0706988150010
Ivana (Frane)
Bevanda
040498715500
Ana (Miroslava)
Primorac
0302989155012
Božana (Ivana)
Medić
1506988155068
Goran (Marinko)
Lovrić
1504988150012
Ivan (Anđelka)
Brekalo
0309988150003
Katarina (Ivana)
Šimović
0903989155040
Ivan (Milenko)
Miloš
2302988150030
Marija (Tonke)
Mandžo
0909988155029
Ivana (Bože)
Škegro
0709987155069
Kristijan (Zlatka)
Ćorić
0902988150065
Ana (Nikice)
Kozina
1712988155016
Anđela (Mirana)
Radišić
0908987155053
Antonija (Dražena)
Korać
1908989155011
Valentina (Ive)
Bulić
0712985155054

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Građevinski
fakultet,
Mostar
Filozofski fakultet,
Politologija,
Mostar
Studij fizičke
kulture,
Mostar
Medicinski fakultet,
Mostar
Filozofski fakultet,
Engleski i filozofija,
Mostar
Filozofski fakultet,
Povijest i povijest
umjetnosti, Mostar
Agronomsko–
prehrambeni
fakultet, Mostar
Veleučilište Vern,
Zagreb
Zdravstveni studij,
Mostar
Filozofski fakultet,
Novinarstvo,
Mostar
PMF-matematika,
Zagreb

izravni

33.

izravni

34.

izravni

35.

izravni

36.

izravni

37.

izravni

izravni

izravni

38.

39.

40.

izravni
41.
izravni
42.
izravni
43.

Građevinski
fakultet,
Mostar
Građevinski
fakultet,
Mostar
Filozofski fakultet,
Povijest i povijest
umjetnost, Mostar
Građevinski
fakultet,
Mostar
Fakultet strojarstva i
računarstva, Mostar

izravni
44.
izravni
45.
izravni

46.

izravni

47.

izravni

48.

izravni

49.

izravni

50.

Veleučilište Vern,
Zagreb

izravni

51.

Ekonomski fakultet,
Mostar

izravni

52.

Hrvatski jezik,
Mostar

izravni

53.

uspješn
-osti

54.

Filozofski fakultet,
Hrvatski i Engleski
jezik, Mostar
Agronomski –
prehrambeni
fakultet, Mostar

Ekonomski fakultet,
Dubrovnik

Danijel (Augustina)
Marjanović
2004985170048
Andrea (Andrije)
Ćorić
1111986155058
Marija (Ante)
Prskalo
1012987155037
Matea (Mate)
Ostojić
0804988155006
Kristina (Miodraga)
Nakić
1011988155042
Ivana (Mladena)
Ćorić
1112988155035
Ivona (Vlade)
Dugandžić
2108988155074
Dražen (Mate)
Primorac
2209987150045
Ivana (Zdravka)
Zubac
3011986155042
Ivana (Zlatka)
Šimović
2808987155056
Denis (Ivana)
Volarić
1604988150017
Ksenija (Željka)
Marinčić
1207987155016
Katarina (Joze)
Vasilj
1402988157730
Marija () Pehar
0703988155072
Maja (Dobroslava)
Martinac
2010985155014
Marija (Tomislava)
Filipović
0705986155000
Ružica (Milana)
Mirković
2805987155057
Valentina (Zlatka)
Aralo
1504988155006
Davor Doko
030498915001
Ivona (Marka)
Barać
0612987155049
Nikolina (Franjo)
Čarapina
0701986195023
Monika (Ivana)
Medić
1707985156360
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Filozofski fakultet,
Mostar
Filozofski fakultet ,
Psihologija
Sarajevo
Fakultet
elektrotehnike,
Split
Fakultet strojarstva i
računarstva, Mostar
Medicinski fakultet,
Mostar

uspješn
-osti
uspješn
-osti
uspješn
-osti
uspješn
-osti
uspješn
-osti

Farmaceutskobiokemijski
fakultet, Zagreb

uspješn
-osti

Muzička akademija,
Zagreb

uspješn
-osti

Fakultet
elektrotehnike,
Split
Ekonomski fakultet,
Poslovna
ekonomija, Zagreb
Ekonomski fakultet,
Mostar
Agronomsko–
prehrambeni
fakultet, Mostar
Filozofski
fakultet,Filozofija.i
engleski, Mostar

uspješn
-osti
uspješn
-osti
uspješn
-osti
uspješn
-osti
uspješn
-osti

Grafički fakultet,
Zagreb

uspješn
-osti

Ekonomski fakultet,
Mostar

uspješn
-osti

Ekonomski fakultet,
Dubrovnik.

uspješn
-osti

Ekonomski fakultet,
Dubrovnik

uspješn
-osti

Filozofski fakultet,
Povijest i povijest
umjetnosti, Mostar
Fakultet PM i OZ,
Biologija i kemija,
Mostar
Studij fizičke
kulture,
Mostar

uspješn
-osti

Pravni fakultet,
Mostar

uspješn
-osti

Studij fizičke
kulture,
Mostar

uspješn
-osti

Filozofski fakultet,
Zagreb

uspješn
-osti

uspješn
-osti

uspješn
-osti

veljača-ožujak 2009.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
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Ana (Drage) Zubac
0806986155028

Ekonomski fakultet,
Zagreb

Ivana Marinčić
0101988155005

Fakultet
elektrotehnike,
Split
Filozofski fakultet,
Mostar

Martina (Dragana)
Ostojić
1201989155007
Marina (Vinko)
Pavlović
0302988155078
Marina (Marka)
Bule
2507985156136
Ana Barić
1803989155015
Ivana (Joze) Ostojić
1612986157742
Božana (Milenka)
Zovko
1803984155026
Ivana (Ive)
Milićević
2208987175009
Andrea Matić
0712987155019
Helena
(Vinka)Božić
1203988155065
Mila (Franje) Pehar
2102987155102
Dragana(Zorana)Iva
nković
2803988155082
Kristina (Nedjeljka)
Zubac
0602987155078
Ivana (Milenka)
Bulić
3010986155054
Marija (Ivana)
Vojvodić
2802986155046
Maja (Stanka)
Milićević
2104985155043
Orijana Barbarić
0106988155066
Vjekoslav (Drage)
Tomić
2107988150033
Marina (Josipa)
Soldo
0610988157735
Zorica Galić
0311988155034

uspješn
-osti

Filozofski fakultet,
Engleski i Povijestumjetnosti, Mostar

uspješn
-osti

Ekonomski fakultet,
Dubrovnik.

uspješn
-osti

Filozofski
fakultet,Engleski i
Povijest –umjetnost
Mostar
Ekonomski fakultet,
Poslovna ekonom.,
Dubrovnik
Medicinski fakultet,
Mostar
Filozofski fakultet,
Filozofija.i engleski,
Mostar
Ekonomski fakultet,
Mostar
Poslovna.ekonomija
,
Zagreb
Medicinski fakultet,
Mostar
Engleski i njemački,
Mostar

Stipendije studentima iz prethodnog
članka isplaćivati će se sukladno članku 8.
Pravilnika o načinu i kriterijima za stipendiranje
studenata u akademskoj 2008/2009 godini
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 7/08).
Članak 3.

uspješn
-osti

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk, oglasnoj ploči
Općine Čitluk i na web stranici općine Čitluk:
www.citluk.ba

uspješn
-osti
uspješn
-osti
uspješn
-osti
uspješn
-osti-

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-40-380/4-08.
Čitluk, 5. ožujka 2009. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.

uspješn
-osti
uspješn
-osti

_______________________

uspješn
-osti

Fakultet PM i
OZ,Razredna
nastava, Mostar

uspješn
-osti

Ekonomski fakultet,
Mostar

uspješn
-osti

Fakultet PM i OZ
,Razredna nastava,
Mostar
Studij fizičke
kulture,
Mostar
Agrono.tehnol.prehr
ambeni fakultet
Mostar
Studij fizičke
kulture,
Mostar

Članak 2.

uspješn
-osti

uspješn
-osti
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uspješn
-osti
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Na temelju članka 112., a u svezi s
člankom 41. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), načelnik općine Čitluk, d o n o s i

uspješn
-osti
uspješn
-osti

ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane pomoći
studentima u akademskoj 2008/2009 godini

uspješn
-osti

Pravni fakultet,
Mostar

uspješn
-osti

Agronomsko–
prehrambeni
fakultet, Mostar

uspješn
-osti

Članak 1.
Općina Čitluk dodjeljuje 10 (deset)
jednokratnih novčanih pomoći studentima u
akademskoj 2008/2009. godini, koji su iz obitelji
poginulih branitelja Domovinskog rata, obitelji
100% R.V.I., kao i civilnih 100% invalida, bez
oba roditelja, višečlanog broja u obitelji koji
redovno idu u školu, obitelji socijalno ugroženog

veljača-ožujak 2009.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

statusa, kao i studenti dobitnici posebnih nagrada
dobivenih od rektora ili fakulteta i to slijedećim
studentima:

R
br

1.

Ime (ime oca) i
prezime
JMB studenta
Žarko (Mladena)
Milićević
1208986150076
Marijan(Dragana)
Luburić
1010986150039

Naziv i sjedište
fakulteta
Povijest zemljopis,
Mostar
Studij fizičke
kulture,
Mostar

Status

roditelj 100%
invalid

Ines (Pere) Buntić
2106988155020

Elektro stroj.i
brod.,
Split
Ekonomski,
Dubrovnik

5.

Jure (Ivana) Musa
0802987150016

Studij fizičke
kulture,
Mostar

obitelj
poginulog
branitelja
Dom.rata
dobitnik
rektorove
nagrade
dijete 100%
R.V.I.
Dom. rata
četvoro djece
na redovitom
školovanju

6.

Kristina (Ivana)
Vasilj
1504986155041

Kemij. inž. i
tehnologija,
Zagreb

sedmoro djece
na redovitom
školovanju

7.

Ilija Marušić
2312986150004

Agronomsko
prehram.tehnološki,
Mostar

soc. ugrožena
obitelj

8.

Ana (Dragana)
Soldo
0902988155040

Engleski i
filozofija,
Mostar

2.

3.

4.

9.

10

Josip Vasilj
1901987150077

Ivan (Željka)
Pervan
1305988150001

Političke
znanosti,
Zagreb

Karolina Volarić
2310987155031

Matematika,
Zagreb

obitelj
poginulog
branitelja
Dom.rata
dijete bez oba
roditelja
soc. ugrožena
obitelj

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-37-58/1-09.
Čitluk, 5. ožujka 2009. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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