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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), te članaka 40. i 27. točka 4. Statuta
općine Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“, broj: 2/08 i 6/08), 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 2011. godine,
donijelo je
PROGRAM
RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ČITLUK
ZA 2012. 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.
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U cilju realizacije aktivnosti i zadataka
utvrđenih ovim Programom, Općinsko vijeće
Čitluk će u tijeku 2012. godine održavati, sukladno
Poslovniku o radu Općinskog vijeća Čitluk,
redovne, svečanu
i
po potrebi izvanredne
sjednice. Pored spomenutog Program rada
Općinskog vijeća za 2012. godinu temelji se i na
Programu rada Općinkog načelnika i općinskih
službi općine Čitluk za 2012 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 općinkog načelnika 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,
- 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 2012 godinu, Općinsko
vijeće će u 2012. 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 2012. GODINU
- 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 nacrta i prijedloga odluke o
donošenju i provođenju Prostornog plana
općine Čitluk 2010 – 2020.;
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Predlagatelj: Općinski načelnik,
Priprema:
Općinska služba za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Savjet
Prostornog plana općine Čitluk i Odbor za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
- Razmatranje 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 odluke o
usvajanju Plana Proračuna općine Čitluk za
2013. 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 2013. godinu;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za financije i Odbor
za proračun financije i gospodarstvo.
- Razmatranje nacrta i prijedloga odluke o
usvajanje završnog računa za 2011. godinu;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za financije i Odbor
za proračun financije i gospodarstvo.
- Razmatranje nacrta i prijedloga odluke o
usvajanju polugodišnjeg izvješća Proračuna
općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2012.
godine;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za financije i Odbor
za proračun financije i gospodarstvo.
-Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju
općinske komunalne naknade za istaknutu
tvrtku i reklamu;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za financije.
- Razmatranje prijedloga odluke o uvjetima i
načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom
vlasništvu,
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove.
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- Razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o upravnim pristojbama s
tarifom;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
nadležne općinske službe.
-Razmatranje
prijedloga
Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području općine Čitluk;
Predlagatelj: Općinski načelnik;
Priprema:
Općinska služba za gospodarstvo,
Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne
poslove.
- Razmatranje prijedloga rješenja o imenovanju
članova Odbora za nadzor realizacije Strategije
razvitka općine Čitluk;
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja;
Priprema: tajnik Vijeća.
-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;
Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih
priznanja Općine Čitluk;
Priprema: tajnik Vijeća.
- Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2011.
godinu;
Nositelj: Općinski načelnik.
- Izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk za
2011. godinu;
Nositelj: Općinsko vijeće.
- Izvješće o radu Javnog pravobraniteljstva
općine Čitluk za 2011. godinu;
Nositelj: Javno pravobraniteljstvo općine Čitluk.
- Izvješće o radu Općinskog izbornog
povjerenstva- OIP;
Nositelj: Općinsko izborno povjerenstvo Čitluk.
- Izvješće o radu Kulturno-informativnog
centar Čitluk za 2011. godinu;
Nositelj: Kulturno- informativni centar Čitluk.
- Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća
„Broting“ d.o.o. Čitluk;
Nositelj: Javno poduzeće „Broting“ d.o.o. Čitluk.
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-Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća
„Broćanac“ d.o.o Čitluk;
Nositelj: Javno poduzeće „Broćanac“ d.o.o Čitluk.
- Izvješće o radu Centra za socijalni rad Čitluk
za 2011. godinu;
Nositelj: Centar za socijalni rad Čitluk.
- Izvješće o radu Gradske ljekarne Čitluk za
2011. godinu;
Nositelj: Gradska ljekarna Čitluk.
- Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čitluk za 2011.
godinu;
Nositelj: Dječji vrtić Čitluk.
- Informacija o radu Osnovne škole fra Didaka
Buntića u Čitluku;
Nositelj: Osnovna škola fra Didaka Buntića u
Čitluku.
- Informacija o radu Osnovne škole Bijakovići u
Bijakovićima;
Nositelj: Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima.
- Informacija o radu Osnovne škole Čerin u
Čerinu;
Nositelj: Osnovna škola Čerin u Čerinu.
- Informacija o radu Osnovne glazbene Brotnjo
u Čitluku;
Nositelj: Osnovna glazbena Brotnjo u Čitluku;
- Informacija o radu Srednje škole dr.fra
Slavka Barbarića u Čitluku;
Nositelj: Srednja škola dr.fra Slavka Barbarića u
Čitluku;
- Informacija o radu Crvenog križa Čitluk;
Nositelj: Crveni križ Čitluk.
- Informacija o radu direktora Javnog
poduzeća „Broting“ d.o.o Čitluk;
Nositelj: direktor Javnog poduzeća „Broting“
d.o.o Čitluk.
- Informacija o radu direktora Javnog
poduzeća „Broćanac“ d.o.o Čitluk;
Nositelj: direktor Javnog poduzeća „Broćanac“
d.o.o Čitluk.
- Informacija o radu Policijske stanice Čitluk;
Nositelj: Policijska postaja Čitluk.

Siječanj 2012.
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- Informacija o radu Doma zdravlja Čitluk;
Nositelj: Dom zdravlja Čitluk.
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- Informacija o radu Sportskog saveza Brotnjo;
Nositelj: Sportski savez Brotnjo.
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- Informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk za
razdoblje 01.01-30.06.2012. godine;
Obrazlaže: tajnik Općinskog vijeća.

Na temelju članka 7. Zakona o upravnim
pristojbama HNŽ s Tarifom (''Narodne novine
HNŽ'' broj: 8/00) i članka 27. točka 6. Statuta
općine Čitluk (''Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk'' broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2012.
godine d o n i j e l o j e

- Razmatranje akata vezanih za provedbu
komponente „Potpora općinskom vijeću“
Priprema i obrazlaže: tajnik Općinskog vijeća.
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 Vijeću.
Materijali predviđeni za razmatranje
dostavljat će se Vijeću u propisanim rokovima
utvrđenim u Poslovniku o radu Vijeća.
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 2012.godine, koji će se
sukladno proceduri propisanoj Poslovnikom o radu
Općinskog vijeća Čitluk uvrštavati u dnevni red
sjednica.
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

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
UPRAVNIM PRISTOJBAMA S TARIFOM

Članak 1.
U Odluci o upravnim pristojbma s Tarifom
(''Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk''
broj: 2/10 i 5/11), u Tarifi upravnih pristojbi, koja
čini sastavni dio ove odluke, vrši se izmjena kako
slijedi:
• U Tarifnom br. 20., dodaju se točke 4. i 5.
koje glase:
"4. Za ovjeru knjige obveznika za plaćanje
komunalnog doprinosa-ekološke
pristojbe..................................30,00 KM.
5. Za ovjere iz oblasti vaterinarskih
poslova...................................20,00 KM".
Članak 2.
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-

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-5/3-12.
Čitluk, 31. siječnja 2012. godine

Broj: 01-06-5/4-12.
Čitluk, 31. siječnja 2012. 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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ODLUKU
O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA
U OPĆOJ UPORABI
Članak 1.
Utvrđuje se da su izgubile stastus javnog
dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao
k.č. 1285/3 površine 91 m2 ''Potok'' (nova k.č.
6476/2) i k.č. 1285/4 površine 138 m2 “Potok“
(nova k.č. 6476/3) upisana u Iskaz i K.O. Čitluk
javno dobro.
Članak 2.
Na temelju ove Odluke Zemljišno-knjižni
ured Općinskog suda Mostar i Općinska služba za
geodetske i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za
geodetske poslove i katastar nekretnina brisat će
izvršeni upis zemljišta iz članka 1. Ove Odluke i
isto uknjižitit kao Državno vlasništvo sa 1/1
kultura ''Ostalo neplodno zemljište'' u odgovarajući
zemljišno-knjižni uložak čiji je nositelj prava
raspolaganja općina Čitluk sa 1/1.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u "Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-5/11-12.
Čitluk, 31. siječnja 2011. godine
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

03
Na temelju članka 4. Stavak 2. Zakona o
prometu nepokretnosti (''Službeni list SR BiH'',
broj: 38/78, 4/89, 29/90, 22/91) i ''Službeni list R
BiH'' broj:21/92, 3/93 17/93, 13/94, 18/94 i 33/94)
i 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 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2012. godine
donijelo je
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Na temelju članka 44.,45. i 46. 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 i 6/08), 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
u predmetu Dragana (Kreše) Ćorić iz Mostara, za
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 31. siječnja 2012. godine,
donijelo je

RJEŠENJE

1.Draganu (Kreše) Ćorić iz
dodjeljuje se na korištenje, putem
izvangradsko građevno zemljište iz
vlasništva, uz naknadu, u svrhu
stambenog objekta, označeno kao:

Mostara,
natječaja,
državnog
izgradnje

-k.č. 4/38 "Dolinci" u površini od 500 m2
(nova k.č.4/14) K.O. Dobro Selo.
2. Dragan (Kreše) Ćorić iz Mostara, dužan
je na ime naknade za korištenje izvangradskog
građevnog zemljišta uplatiti iznos od 6,oo KM/m2,
što ukupno iznosi 3.000,oo KM, na račun
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod Uni Credit banke d.d., odmah po primitku
Rješenja.
3. Draganu (Kreše) Ćorić iz Mostara,
dodjeljuje se na korištenje predmetno zemljište
pod uvjetom da u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja podnese zahtjev nadležnoj
općinskoj službi za upravu da mu se izda

Siječanj 2012.
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odobrenje za građenje, odnosno da u roku od jedne
godine od dana izdavanja odobrenja za građenje
izvede pretežne radove, u protivnom oduzet će mu
se to pravo.
4. Imenovani je oslobođen
naknade za pogodnosti - renta.
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gradnje stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2012.
godine, donijelo je
RJEŠENJE

plaćanja

5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
Dragana (Kreše) Ćorić iz Mostara,
JMBG:1307980330127,
sa dijelom 1/1,
a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
6. Dragan (Kreše) Ćorić iz Mostara, 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: 01-06-5/5-12.
Čitluk, 31. siječnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 44.,45. i 46. 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 i 6/08), 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
u predmetu Kristijan (Tomislava) Šaravanja iz
Dobrog Sela, za dodjelu izvangradskog građevnog
zemljišta na korištenje putem natječaja u svrhu

1. Kristijanu (Tomislava) Šaravanja iz
Dobrog Sela, dodjeljuje se na korištenje, putem
natječaja, izvangradsko građevno zemljište iz
državnog vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje
stambenog objekta, označeno kao:
-k.č. 6/76 "Trtenica" u površini od 414 m2
(nova k.č.154/16 ) K.O. Dobro Selo.
2. Kristijan (Tomislava) Šaravanja iz
Dobrog Sela, dužan je na ime naknade za
korištenje izvangradskog građevnog zemljišta
uplatiti iznos od 6,oo KM/m2, što ukupno iznosi
2.484,oo KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk
broj: 3380002200014877, kod Uni Credit banke
d.d., odmah po primitku Rješenja.
3. Kristijanu (Tomislava) Šaravanja iz
Dobrog Sela, dodjeljuje se na korištenje predmetno
zemljište pod uvjetom da u roku od jedne godine
od pravomoćnosti rješenja podnese zahtjev
nadležnoj općinskoj službi za upravu da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno da u roku od jedne
godine od dana izdavanja odobrenja za građenje
izvede pretežne radove, u protivnom oduzet će mu
se to pravo.
4. Imenovani je oslobođen
naknade za pogodnosti - renta.

plaćanja

5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
Kristijana (Tomislava) Šaravanja iz Dobrog
Sela, JMBG:1301983150016,
sa dijelom 1/1,
a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
6. Kristijan (Tomislava) Šaravanja iz
Dobrog Sela, dužan je na ime troškova postupka
uplatiti iznos od 340,oo KM na račun Općinskog
vijeća Čitluk, broj: 3380002200014877.

Siječanj 2012.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-5/6-12.
Čitluk, 31. siječnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Broj 1 - Stranica

3. Ružici (Lovre) Bevanda iz Blatnice,
dodjeljuje se na korištenje predmetno zemljište
pod uvjetom da u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja podnese zahtjev nadležnoj
općinskoj službi za upravu da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno da u roku od jedne
godine od dana izdavanja odobrenja za građenje
izvede pretežne radove, u protivnom oduzet će joj
se to pravo.
4. Imenovana je oslobođena
naknade za pogodnosti - renta.

___________________________
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plaćanja

5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
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Na temelju članka 44.,45. i 46. 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 i 6/08), 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
u predmetu Ružice (Lovre) Bevanda iz Blatnice, za
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 31. siječnja 2012. godine,
donijelo je

Ružice (Lovre) Bevanda iz Blatnice,
JMBG:0204984155047,
sa dijelom 1/1,
a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
6. Ružica (Lovre) Bevanda iz Blatnice,
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-

RJEŠENJE
1. Ružici (Lovre) Bevanda iz
dodjeljuje se na korištenje, putem
izvangradsko građevno zemljište iz
vlasništva, uz naknadu, u svrhu
stambenog objekta, označeno kao:

Blatnice,
natječaja,
državnog
izgradnje

Broj: 01-06-5/7-11.
Čitluk, 31. veljače 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

-k.č. 6/72 "Trtenica" u površini od 500 m2
(nova k.č.154/12) K.O. Dobro Selo.
2. Ružica (Lovre) Bevanda iz Blatnice,
dužna je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 6,oo KM/m2, što ukupno iznosi 3.000,oo KM,
na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
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Na temelju članka 44.,45. i 46. 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

Siječanj 2012.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), 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
u predmetu Zorice (Franje) Filipović iz Dobrog
Sela, za dodjelu izvangradskog građevnog
zemljišta na korištenje putem natječaja u svrhu
gradnje stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2012.
godine, donijelo je

Broj 1 - Stranica
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a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
6. Zorica (Franje) Filipović iz Dobrog
Sela, 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-

RJEŠENJE
1. Zorici (Franje) Filipović iz Dobrog Sela,
dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja,
izvangradsko građevno zemljište iz državnog
vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje
stambenog objekta, označeno kao:

Broj: 01-06-5/8-11.
Čitluk, 31. siječnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

-k.č. 6/75 "Trtenica" u površini od 500 m2
(nova k.č.154/15) K.O. Dobro Selo.
2. Zorica (Franje) Filipović iz Dobrog
Sela, dužna je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 6,oo KM/m2, što ukupno iznosi 3.000,oo KM,
na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3. Zorici (Franje) Filipović iz Dobrog
Sela, dodjeljuje se na korištenje predmetno
zemljište pod uvjetom da u roku od jedne godine
od pravomoćnosti rješenja podnese zahtjev
nadležnoj općinskoj službi za upravu da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno da u roku od jedne
godine od dana izdavanja odobrenja za građenje
izvede pretežne radove, u protivnom oduzet će joj
se to pravo.
4. Imenovana je oslobođena
naknade za pogodnosti - renta.

plaćanja

5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
Zorice (Franje) Filipović iz Dobrog Sela,
JMBG:0509984155069,
sa dijelom 1/1,

___________________________
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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 i 6/08), 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 Maria (Danice) Karačić iz Biletića, 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 2012.
godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.
1689/18 u površini od 1158 m2, upisanom u
zk.ul.br. 6 K.O. Krućevići (po novom premjeru
k.č. br. 1574/2 u površini od 1158 m2 K.O.

Siječanj 2012.
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Biletići), utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Maria (Danice) Karačić iz Biletića, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Mario (Danice) Karačić iz Biletića,
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno
građevinsko zemljište, iznos od 6,oo KM/m2
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi 9.032,oo KM (devettisućatridesetdvije
konvertibilne marke) na račun Općinskog vijeća
Čitluk broj: 3380002200014877, kod UniCredit
banke, odmah po primitku Rješenja.

Obrazloženje

Mario (Danice) Karačić
iz Biletića,
podnio je zahtjev da se na temelju članka 61.
Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo
vlasništva u njegovu korist, na građevinskom
zemljištu u državnom vlasništvu iz točke 1. ovog
rješenja, na kome je izgradio stambeno-poslovni
objekat
bez prava korištenja zemljišta radi
građenja.
U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-251387/11 od 19.08.2011.godine, kojim je utvrđeno
da se za izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnositelja zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kom je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi
građenja.
Obaveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je
sukladno sa Odlukom o uvjetima i načinu dodjele
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građevnog zemljišta iz društvenog vlasništva u
svrhu gradnje objekata trajnog karaktera
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj: 1/02 i 4/02).
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-5/9-11.
Čitluk, 31. veljače 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

3. Na zemljištu iz točke 1.ovog rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist, Maria (Danice) Karačić
iz Biletića, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.
4. Mario (Danice) Karačić iz Biletića,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk,
broj: 3380002200014877.

Broj 1 - Stranica

___________________________
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Na temelju članka 44.,45. i 46. 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 i 6/08), 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
u predmetu poduzeća „GLOBTOUR“ d.o.o.
Međugorje
iz
Međugorja,
za
dodjelu
izvangradskog građevnog zemljišta na korištenje
putem natječaja u svrhu gradnje gospodarskog
objekta, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 31. siječnja 2012. godine,
donijelo je
RJEŠENJE

1. Poduzeću „GLOBTOUR“ d.o.o.
Međugorje iz Međugorja, dodjeljuje se na
korištenje, putem natječaja, izvangradsko građevno
zemljište iz državnog vlasništva, uz naknadu, u
svrhu izgradnje gospodarskog objekta, označeno
kao:
-k.č. 1/1378 "Donja Dubrava" u površini
od 10 121 m2 (nova k.č.16/7) K.O. Međugorje.

Siječanj 2012.
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2. Poduzeće „GLOBTOUR“ d.o.o.
Međugorje iz Međugorja, dužno je na ime naknade
za korištenje izvangradskog građevnog zemljišta
uplatiti iznos od 17,oo KM/m2, što ukupno iznosi
172.057,oo KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk
broj: 3380002200014877, kod Uni Credit banke
d.d., odmah po primitku Rješenja.
3. Poduzeću „GLOBTOUR“ d.o.o.
Međugorje iz Međugorja, dodjeljuje se na
korištenje predmetno zemljište pod uvjetom da u
roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja
podnese zahtjev nadležnoj općinskoj službi za
upravu da mu se izda odobrenje za građenje,
odnosno da u roku od jedne godine od dana
izdavanja odobrenja za građenje izvede pretežne
radove, u protivnom oduzet će mu se to pravo.
4. Imenovano poduzeće je oslobođeno
plaćanja naknade za pogodnosti - renta.
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
poduzeća „GLOBTOUR“ d.o.o. Međugorje
iz Međugorja, ID broj:4227010020009,
sa dijelom 1/1,
a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-5/10-12.
Čitluk, 31. siječnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 111. stavaka 2. i 3.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08) te
članka 53. stavak 3. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2012. godine
donijelo je

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2011. godinu
Općinskog vijeća Čitluk.
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: 01-06-5/11-12.
Čitluk, 31. siječnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

6. Poduzeće „GLOBTOUR“ d.o.o.
Međugorje iz Međugorja, dužno 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

Broj 1 - Stranica

___________________________
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Na temelju članka 21. stavak 2. i članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08) te članka 88. stavak 3. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11)
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
31. siječnja 2012. godine d o n o s i
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Z A K L J U Č A K
I.
Ovim
zaključkom
se
ovlašćuje
Općinskog načelnika Ivu Jerkića da poduzme
aktivnosti u svezi sa uplanjivanjem parcele u
površini do 20.000 m2 u „Gospodarskoj zoni
Blizanci“ s namjenom proizvodno-skladišnog
pogona uz jedinstvenu početnu cijenu od 6,00 KM,
počevši od regionalnog puta R-425.
II.
Ovaj zaključak 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: 01-06-5/12-12.
Čitluk, 31. siječnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

Broj 1 - Stranica

11

Siječanj 2012.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

Broj 1 - Stranica

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Kralja Tomislava 87

Službeno glasilo izlazi prema potrebi.
Naklada 100 primjeraka.
Glavni i odgovorni urednik: Mario Rozić, dipl.iur.
Tel.:
036/ 640 - 525
Fax:
036/ 640 - 537
E-mail: brotnjo@citluk.ba
- UREDNIŠTVO
opcinsko.vijece@citluk.ba - OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
Web: www.citluk.ba

Napomena:
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.
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