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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 01. veljače 2018. godine
donijelo je

siječanj-veljača 2018.
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Priprema: Općinska služba za financije i
Odbor za proračun financije i gospodarstvo.
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PROGRAM
RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ČITLUK ZA
2018. GODINU
2.

Razmatranje
prijedloga
odluke
o
izvršavanju Proračuna općine Čitluk za
2019. godinu; Predlagatelj: Općinski
načelnik. Priprema: Općinska služba za
financije i Odbor za proračun financije i
gospodarstvo.

3.

Razmatranje prijedloga odluke o usvajanje
završnog računa za 2017. godinu;
Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema:
Općinska služba za financije i Odbor za
proračun financije i gospodarstvo.

4.

Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg
izvješća Proračuna općine Čitluk za
razdoblje 01.01. – 30.06.2018. godine;
Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema:
Općinska služba za financije i Odbor za
proračun financije i gospodarstvo.

5.

Razmatranje
prijedloga
rješenja
o
imenovanju članova Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja.
Priprema: Tajnik Vijeća.

6.

Razmatranje prijedloga odluke o dodjeli
javnih priznanja općine Čitluk;
Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih
priznanja Općine Čitluk. Priprema: Tajnik
Vijeća.

7.

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.

8.

Razmatranje nacrta i prijedloga odluka o
usvajanju pojedinačnih faza izrade izmjena
i dopuna Regulacijskog plana "Bare1";
Predlagatelj: Općinski načelnik. Priprema:
Općinska služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša.

9.

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.

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 2018. godine održavati, sukladno
Poslovniku o radu Općinskog vijeća Čitluk,
redovne, svečanu i po potrebi izvanredne sjednice.
Pored spomenutog Program rada Općinskog
vijeća za 2018. godinu temelji se i na Programu
rada Općinskog načelnika i općinskih službi općine
Čitluk za 2018. 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 2018. godinu, Općinsko vijeće će u
2018. 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 2018. GODINU
1.

Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju
Plana Proračuna općine Čitluk za 2019.
godinu; Predlagatelj: Općinski načelnik.

siječanj-veljača 2018.
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20. Razmatranje prijedloga akata vezanih za
određivanje lokacije za izgradnju spomen
obilježja poginulim i nestalim hrvatskim
braniteljima;
Predlagatelj:
Općinski
načelnik. Priprema: Općinska služba za
geodetske i imovinsko- pravne poslove,
Općinska služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Općinska služba za
društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje
i Odbor za pitanja branitelja i ratnih
stradalnika;
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10. Razmatranje prijedloga odluke o davanju
suglasnosti za imenovanje ravnatelja
predškolske javne ustanove Dječji vrtić
Čitluk; Predlagatelj: Općinski načelnik.
Priprema: Tajnik Općinskog vijeća.
11. Razmatranje prijedloga odluke o proširenju
djelatnosti, promjeni naziva, promjeni
adrese sjedišta, promjeni adrese Osnivača
Ustanove "Osnovna glazbena škola Brotnjo
u Čitluku"; Predlagatelj: Općinski načelnik.
Priprema: Općinska služba za društvene
djelatnosti, opću upravu i branitelje.
12. Razmatranje
prijedlog
Odluke
o
utvrđivanju općinske komunalne naknade
za istaknutu tvrtku i reklamu; Predlagatelj:
Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba
za financije.
13. Razmatranje
prijedloga
vezanih
za
implementaciju Odluke o uvođenju (naplati)
posebnog komunalnog doprinosa - ekološke
pristojbe; Predlagatelj: Općinski načelnik.
Priprema: Općinska služba za financije i
Općinska služba za gospodarstvo;
14. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju
DOP-a; Predlagatelj: Općinski načelnik.
Priprema:Općinska služba za financije i
Odbor za proračun financije i gospodarstvo.
15. Razmatranje
prijedloga
odluke
o
komunalnoj naknadi; Predlagatelj: Općinski
načelnik. Priprema: Općinska služba za
gospodarstvo.
16. Razmatranje
prijedloga
odluke
o
komunalnom redu; Predlagatelj: Općinski
načelnik. Priprema: Općinska služba za
gospodarstvo.
17. Razmatranje
prijedloga
odluke
o
komunalnoj
djelatnosti;
Predlagatelj:
Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba
za gospodarstvo.
18. Razmatranje prijedloga odluke o radnom
vremenu trgovačkih i ugostiteljskih radnjiobjekata na području općine Čitluk;
Predlagatelj:Općinski načelnik. Priprema:
Općinska služba za gospodarstvo.
19. Razmatranje prijedloga akata vezanih za
proglašenje javnog interesa; Predlagatelj:
Općinski načelnik. Priprema: Općinska služba
za geodetske i imovinsko - pravne poslove i
Javno pravobraniteljstvo općine Čitluk.

21. Razmatranje prijedloga poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk; Predlagatelj:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
Priprema: Odbor za Statut, Poslovnik i
propise i Tajnik Vijeća.
22. Razmatranje prijedloga akata vezanih za
dodijele koncesija; Predlagatelj: Općinski
načelnik. Priprema: Općinska služba za
gospodarstvo;
23. Izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk za
2017. godinu; Nositelj: Općinsko vijeće.
24. Izvješće o radu Javnog pravobraniteljstva
općine Čitluk za 2017. godinu; Nositelj:
Javno pravobraniteljstvo općine Čitluk.
25. Izvješće o radu Kulturno-informativnog
centar Čitluk za 2017. godinu; Nositelj:
Kulturno- informativni centar Čitluk.
26. Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća
„Broting“ d.o.o. Čitluk; Nositelj: Javno
poduzeće „Broting“ d.o.o. Čitluk.
27. Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća
„Broćanac“ d.o.o Čitluk; Nositelj: Javno
poduzeće „Broćanac“ d.o.o Čitluk.
28. Izvješće o radu Centra za socijalni rad
Čitluk za 2017. godinu; Nositelj: Centar za
socijalni rad Čitluk.
29. Izvješće o radu Gradske ljekarne Čitluk za
2017. godinu; Nositelj: Gradska ljekarna
Čitluk.
30. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čitluk za
2017. godinu; Nositelj: Dječji vrtić Čitluk.
31. Izvješće o radu Žalbenog vijeća Općinskog
vijeća Čitluk; Nositelj: Žalbeno vijeće
Općinskog vijeća Čitluk.

siječanj-veljača 2018.

40. Informacija o radu Policijske stanice
Čitluk; Nositelj: Policijska postaja Čitluk.
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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 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 2018. 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".

41. Informacija o radu Doma zdravlja Čitluk;
Nositelj: Dom zdravlja Čitluk.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
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32. Informacija o radu Osnovne škole fra
Didaka Buntića u Čitluku; Nositelj:
Osnovna škola fra Didaka Buntića u Čitluku.
33. Informacija o radu Osnovne škole
Bijakovići u Bijakovićima; Nositelj:
Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima.
34. Informacija o radu Osnovne škole Čerin u
Čerinu; Nositelj: Osnovna škola Čerin u
Čerinu.
35. Informacija o radu Osnovne glazbene škole
Brotnjo u Čitluku; Nositelj: Osnovna
glazbena Brotnjo u Čitluku.
36. Informacija o radu Srednje škole dr. fra
Slavka Barbarića u Čitluku; Nositelj:
Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u
Čitluku.
37. Informacija o radu Crvenog križa Čitluk;
Nositelj: Crveni križ Čitluk.
38. Informacija o radu direktora Javnog
poduzeća „Broting“ d.o.o Čitluk; Nositelj:
Direktor Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o
Čitluk.
39. Informacija o radu direktora Javnog
poduzeća „Broćanac“ d.o.o Čitluk; Nositelj:
Direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o
Čitluk.

42. Informacija o radu Sportskog saveza
Brotnja; Nositelj: Sportski savez Brotnja.
43. Informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk
za razdoblje 01.01-30.06.2017. godine;
Nositelj: Općinsko vijeće.
44. Informacija o radu Povjerenstva za davanje
stručne ocjene za utvrđivanje urbanističkotehničkih i drugih uvjeta; Nositelj:
Povjerenstvo za davanje stručne ocjene za
utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih
uvjeta.
45. Informacija
o
radu
Zavoda
za
zapošljavanje HNŽ – Ispostava Čitluk;
Nositelj: Zavod za zapošljavanje HNŽ –
Ispostava Čitluk.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-9/3-18
Čitluk, 01. veljače 2018. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 47. stavak 3. Zakona o
predškolskom
odgoju
(„Narodne
novine
Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 5/2000)
i članka 25. točka 24 Statuta općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk», broj: 6/05), te članka 22. stavak 2. Odluke
o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić Čitluk,

siječanj-veljača 2018.
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1/14 i 9/14, 6/15, 7/16), (u daljnjem tekstu:
Odluka), mijenja se i glasi:
" U povjerenstvo iz prethodnog stavka ove
odluke imenuju se:
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Općinsko vijeće Čitluk, na sjednici održanoj dana
01. veljače 2018. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja
predškolske javne ustanove Dječji vrtić Čitluk

1.
2.
3.
4.
5.

Članak 1.
Ovom odlukom daje se suglasnost da se
Anica Božić iz Čitluka imenuje za ravnatelja
predškolske javne ustanove Dječji vrtić Čitluk na
mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.
Članak 2.

Članak 2.
Članak 3. stavak 3. Odluke, mijenja se i glasi:
" Mandat članovima Povjerenstva traje do
31. prosinca 2018. godine.".

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: 01-06-9/4-18
Čitluk, 01. veljače 2018. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

Mate Miletić;
Ivo Bevanda;
Ante Ćorić;
Dragan Šaravanja;
Marin Sivrić.

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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-9/5-18
Čitluk, 01. veljače 2018. godine

________________________

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

Na temelju članka 49. Zakona o
prostornom
uređenju
("Narodne
novine
Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 4/04 ) i
članka 27. točka 17. i 18. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća Čitluk", broj:
2/08, 6/08 i 3/13) te članaka 113.-115. Poslovnika
o radu Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
01. veljače 2018. godine donijelo je

Na temelju članka 17. i 34. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene
novine HNŽ“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i članka
27. točka 2. i 19. Statuta općine Čitluk („Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08,
6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 01. veljače 2018.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju
i imenovanju Povjerenstva
za davanje stručne ocjene za utvrđivanje
urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta

O D L U K U
o proširenju djelatnosti, promjeni naziva,
promjeni adrese sjedišta, promjeni
adrese Osnivača Ustanove "Osnovna glazbena
škola Brotnjo u Čitluku"

Članak 1.

Članak 1.

U članku 1. stavak 2. Odluke o utemeljenju
i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne
ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i
drugih uvjeta ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/09, 7/09, 7/10, 8/11, 1/13,

04

Ovom odlukom mijenja se naziv Ustanove
„OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BROTNJO U
ČITLUKU“ u „GLAZBENA ŠKOLA BROTNJO“
Čitluk.

siječanj-veljača 2018.
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parcelacije broj: 07-32-635/16, od 31.03.2016.
godine, kojom je cijepana parcela k.č.broj 127/1 i
k.č.broj 645, obje K.O. Blatnica, rješavajući po
zahtjevima podnesenim po samoinicijativnoj
ponudi za dodjelu koncesije na poljoprivrednom
zemljištu u državnom vlasništvu, a u svezi zahtjeva
Ministarstva
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K, broj: 11-07-26-2974-30/15
od 14.12.2017.godine, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 01. veljače 2018. godine
donosi

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Članak 2.
Ovom odlukom mijenja se i precizira
adresa sjedišta škole koja je sada na adresi: Ulica
Silvija Strahimira Kranjčevića 2, Čitluk.
Članak 3.
Ovom odlukom mijenja se adresa sjedišta
Osnivača, Općine Čitluk, koja sada glasi: Trg
žrtava Domovinskog rata 1, Čitluk.
Članak 4.
Ovom odlukom proširuje se djelatnost
škole sa novom šifrom djelatnosti sukladno
standardnoj klasifikaciji djelatnosti u BiH i to:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj: 01-06-103/11-16 od
28.04.2016.godine
I.

„85.32obrazovanje“.

Tehničko

i

stručno

srednje

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu sa danom
dobivanja suglasnosti od strane Ministarstva
prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K Mostar
i objaviti će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Odluku dostaviti i Vladi Hercegovačkoneretvanske županije/kantona.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-9/6-18
Čitluk, 01. veljače 2018. 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
("Narodne novine HNŽ", broj: 1/13 i 7/16), 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
i 1/16), Strategije razvitka općine Čitluk 2008. do
2020. godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog
vijeća Čitluk broj: 01-06-77/14-16, od 31. ožujka
2016. godine, kojom je data suglasnost na plan

U Odluci Općinskog vijeća Čitluk broj: 0106-103/11-16 od 28.04.2016. godine („Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj:
3/16), članak 1., stavak 1., mijenja se i glasi:
"Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parcelama označenim kao k.č.broj: 127/1 i k.č.
broj: 645, 127/2, 127/3, 127/4 i 127/5 (novi
premjer) sve K.O. Blatnica, što odgovara k.č. broj:
14/107, 14/108,14/109, 14/110 (stari premjer), sve
K.O. Blatnica, a sve to na temelju zahtjeva:".
U istom članku, mijenja se alineja 2. i
glasi:
" - Marina Sušca, iz Mostara, za sadnju
smilja, maslina i badema na površini od 3,2 ha,
na rok do 25 (dvadesetipet) godina.
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: 01-06-9/7-18
Čitluk, 01. veljače 2018. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________

siječanj-veljača 2018.
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Narodne novine HNŽ", broj: 1/13 i 7/16), 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
i 1/16) i Strategije razvitka općine Čitluk 2008 do
2020. godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“, broj: 6/08), Odluke općinskog
vijeća Čitluk broj:01-06-77/7-16 od 31. ožujka
2016.godine, kojom je data suglasnost na plan
parcelacije broj: 07-32-600/16, od 18.03.2016.
godine, kojom je cijepana matična parcela
k.č.broj:602/1 K.O. Bijakovići, rješavajući po
zahtjevima podnesenim po samoinicijativnoj
ponudi za dodjelu koncesija na poljoprivrednom
zemljištu u državnom vlasništvu, a u svezi zahtjeva
Ministarstva
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K broj: 11-07-26-2991-25/15,
od 14.12.2017.godine, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 01. veljače 2018. godine
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj: 01-06-103/9-16 od
28.04.2016.godine
I.
U Odluci Općinskog vijeća Čitluk broj: 0106-103/9-16, od 28.04.2016. godine („Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj:
3/16), članak 1. stavak 1., mijenja se i glasi:
"Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parcelama označenim kao k.č.broj: 602/1, 602/7
i 602/8 K.O. Bijakovići (novi premjer), što
odgovara k.č. broj: 91/33, 91/2003 i 91/2004 K.O.
Šurmanci (stari premjer), a sve na temelju
zahtjeva:".
U istom članku mijenja se alineja 1. i
glasi:
" - Jakova Šege iz Bijakovića, općina
Čitluk za sadnju badema i oraha na površini od 2
(dva) ha, na rok do 25 (dvadesetipet) godina".
II.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-9/8-18
Čitluk, 01. veljače 2018. 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
("Narodne novine HNŽ", broj: 1/13 i 7/16), te
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
i 1/16) i Strategije razvitka općine Čitluk 2008. do
2020. godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog
vijeća Čitluk broj: 01-06-24/11-16, od 08. veljače
2016. godine, kojom je data suglasnost na plan
parcelacije broj: 07-32-258/16, od 05.02.2016.
godine, kojom je cijepana matična parcela: k.č.broj
172/1, K.O. Čitluk, rješavajući po zahtjevu
podnesenim po samoinicijativnoj ponudi za dodjelu
koncesija na poljoprivrednom zemljištu u
državnom vlasništvu, a u svezi zahtjeva
Ministarstva
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K, broj: 11-07-26-147-7/16 od
14.12.2017.godine, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 01. veljače 2018. godine
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj:01-06-103/5-16 od 28.04.2016.godine
I.
U Odluci Općinskog vijeća Čitluk broj: 0106-103/5-16, od 28.04.2016. godine („Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj:
3/16) (u daljnjem tekstu Odluka), članak 1. stavak
1., mijenja se i glasi:
"Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parcelama označenim kao k.č.broj: 172/1 i k.č.
broj:172/28, 172/33 K.O. Čitluk (novi premjer),
upisane u posjedovni list broj 68 K.O. Čitluk, a sve
na temelju zahtjeva:".

siječanj-veljača 2018.
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U istom članku mijenja se alineja 3. i glasi:
"- Tome Marinčića iz Čitluka, za sadnju
maslina na površini do 5 ha na rok do 25
(dvadesetipet) godina.".
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: 01-06-9/9-18
Čitluk, 01. veljače 2018. 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 ("Narodne
novine HNŽ", broj: 1/13 i 7/16), te članka 27.
točka 7. i 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
i 1/16) i Strategije razvitka općine Čitluk 2008. do
2020. godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog
vijeća Čitluk broj: 01-06-159/12-16, od 01. rujna
2016.godine, kojom je data suglasnost na plan
parcelacije broj: 07-32-1447/16, od 26.08.2016.
godine, kojom je cijepana parcela k.č. 46
K.O.Blatnica,
rješavajući
po
zahtjevima
podnesenim po samoinicijativnoj ponudi za dodjelu
koncesija na poljoprivrednom zemljištu u
državnom vlasništvu, a u svezi zahtjeva
Ministarstva
poljoprivrede,šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K broj: 11-07-26-96-8/16 i 1107-26-156-7/16, oba od 14.12.2017.godine,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
01. veljače 2018. godine
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj: 01-06-159/13-16
od 01.09.2016.godine
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I.
U Odluci Općinskog vijeća Čitluk broj: 0106-159/13-16 od 01.09.2016. godine („Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj:
5/16), članak 1. stavak 1., mijenja se i glasi:
"Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parcelama označenim kao k.č.broj 46 i k.č.broj:
46/2, 46/3, 46/4, 46/5 i 46/6 (novi premjer) i k.č.
broj: 46/7, 46/8 i 46/9 (novi premjer), upisane u
posjedovnom listu broj 102 K.O. Blatnica, a sve na
temelju zahtjeva:".
U istom članku alineja 1., mijenja se i
glasi:
" - Martin Tolj, iz Čitluka za sadnju vinove
loze na površini do 5 (pet) ha, na rok do 30
(trideset) godina.".
U istom članku alineja 3., mijenja se i
glasi:
" - Jozo Sušac, iz Blatnice za sadnju vinove
loze na površini do 5 (pet) ha, na rok do 30
(trideset) godina.".
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: 01-06-9/10-18
Čitluk, 01. veljače 2018. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju 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
01. veljače 2018. godine d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog vijeća
za 2017. godinu.

siječanj-veljača 2018.
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7. da nisu stariji od 26 godina.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 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: 01-06-9/2-18
Čitluk, 01. veljače 2018. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
NAČELNIK OPĆINE
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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,
6/08 i 3/13) i članka 11. Odluke o izvršenju
Proračuna Općine Čitluk za 2018. godinu, broj: 0106-217/4-17, od 21.12.2017. godine ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 7/17,
Općinski načelnik d o n o s i
PRAVILNIK
o načinu i kriterijima za dodjelu novčane
pomoći određenim kategorijama
studenata u akademskoj 2017./2018. godini
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način
i kriteriji za dodjelu novčane pomoći studentima u
akademskoj 2017./2018. godini, visinu pomoći,
postupak dodjele i izvor sredstava.
Članak 2.
Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti za
dodjelu novčane pomoći u općini Čitluk su:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
2. da imaju prebivalište na području općine
Čitluk,
3. da su redoviti studenti (osim studenata prve
godine
prvog
bolonjskog
ciklusa
studiranja),
4. da studiraju na (javnim) državnim
fakultetima u Bosni i Hercegovini i
Republici Hrvatskoj,
5. da nisu, osim iz opravdanih razloga,
ponavljali godinu studija,
6. da ne primaju stipendiju od drugog
davatelja ili studentski kredit ili subvenciju
za smještaj u studentski dom i

Opći uvjeti trebaju biti ispunjeni
kumulativno osim za učenika generacije.
Članak 3.
Novčanu pomoć ostvarit će student ako je
ispunio barem jedan od ovih uvjeta:
1. dijete poginulog ili nestalog branitelja iz
Domovinskog rata,
2. invalid sa 60% i više invaliditeta,
3. dijete bez jednog ili oba roditelja,
4. dijete invalida Domovinskog rata i civilnih
invalida (invaliditet 90% ili više),
5. dijete iz obitelji sa četvero i više djece na
redovitom školovanju ili predškolske dobi,
6. dobitnik rektorove i dekanove nagrade,
7. koji pohađa fakultet za deficitarna
zanimanja i
8. učenik generacije u Srednjoj školi dr.fra
Slavka Barbarića u Čitluku.
Student će ostvariti novčanu pomoć
ukoliko ispunjava sve opće i barem jedan
od posebnih uvjeta.
Samo jedan student iz iste obitelji će
ostvariti novčanu pomoć po istom osnovu
(posebnom uvjetu).
Članak 4.
Fakulteti (samostalni ili odsjeci) koji se
smatraju deficitarnim zanimanjima općine Čitluk u
akademskoj 2017./2018. godini su:
-

arhitektonski (odsjek arhitekture i
urbanizma),
geodetski,
građevinski,
strojarski,
PMF ( odsjek za matematiku, fiziku,
kemiju i biologiju),
medicinski,
farmaceutski,
stomatološki,
defektologije,
logopedije,
talijanskog jezika,
latinskog jezika i
fakultet
glazbenih
umjetnosti
(instrumentalni smjerovi).

Članak 5.
Novčane pomoći se dodjeljuju na temelju
javnog natječaja koji se objavljuje u sredstvima
javnog informiranja.
Postupak za dodjelu novčane pomoći
provest će povjerenstvo za dodjelu novčane pomoći
( u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

siječanj-veljača 2018.
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Članak 11.
Student koji dobije novčanu pomoć dužan je
vratiti ukupan iznos sredstava primljenih po tom
osnovu uvećan za kamatu od 10 %, u roku od 12
mjeseci , u slučaju:
- ako dobije novčanu pomoć na temelju lažnih
podataka,
- ako napusti redovito studiranje i
- ako izgubi pravo na daljnje redovito
studiranje.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Zadatak Povjerenstva je: priprema teksta
javnog natječaja za objavu, zaprimanje i
vrednovanje zahtjeva, te sačinjavanje liste
studenata koji su ostvarili pravo na novčanu
pomoć.
Članak 6.
Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći
studentima sadrži:
a) opće i posebne uvjete za dodjelu
novčane pomoći,
b) mjesečni novčani iznos pomoći,
c) rok za podnošenje zahtjeva,
d) popis dokumentacije koju je student
dužan priložiti uz zahtjev,
e) rok u kome će se objaviti lista
studenata koji su dobili
novčanu
pomoć i
f) naziv i adresa tijela kojem se zahtjev
podnosi.
Članak 7.
Odluku o dodjeli novčane pomoći donosi
Općinski načelnik na temelju liste koju utvrdi
Povjerenstvo.
Članak 8.
Podnositelji zahtjeva po javnom natječaju za
dodjelu novčane pomoći će biti izviješteni o
rezultatima putem web stranice i na oglasnoj ploči
općine Čitluk.
Student kojemu nije dodijeljena novčana
pomoć može u roku od osam (8) dana od dana
objavljivanja Odluke o dodjeli novčane pomoći
podnijeti prigovor Općinskom načelniku.
Odluka donesena na prigovor je konačna.
Članak 9.
Mjesečni iznos novčane pomoći po studentu
iznosi 100,00 (stotinu KM).
Novčana pomoć će se isplaćivati u jednakim
mjesečnim iznosima (10 mjeseci), počevši
retroaktivno od 01. studenoga 2017. godine do 31.
kolovoza 2018. godine.
Članak 10.
Sredstva potrebna za novčane pomoći
osiguravaju se u Planu Proračuna općine Čitluk za
2018. godinu sa pozicije "pomoć i stipendije za
studente", a isplaćivat će se na tekuće račune
studenata.
Dio novčanih sredstava utvrđen Odlukom o
utvrđivanju novčanih sredstava za studente u
akademskoj 2017./2018. godini će se isplatiti
Studentskom domu u Mostaru kao subvencija za
ishranu studenata iz općine Čitluk koji nemaju
smještaj u studentskim domovima.

Članak 12.
Ovaj pravilnik 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
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-40-257/18
Čitluk, 19. siječnja 2018. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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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,
6/08 i 3/13), članka 7. Pravilnika o načinu i
kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim
kategorijama studenata u akademskoj 2017./2018.
godini i Liste (popisa) koju je utvrdilo
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja,
Općinski načelnik d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli novčane pomoći određenim
kategorijama studenata
u akademskoj 2017./2018. godini
Članak 1.
Za
akademsku
2017./2018.
godinu
dodjeljuje se 29 (dvadesetdevet) novčanih pomoći
studentima sa područja općine Čitluk kako slijedi:

R.
br.

1.

Ime (ime
roditelja) i
prezime
Nadnevak
rođenja studenta
Gabrijela (Robert)
Čarapina
05.05.1994.

Naziv i sjedište
fakulteta i
godina studija

Temelj
ispunjavanja
uvjeta iz
pravilnika

Filozofski
Mostar - 2.
godina

Članak
3.točka 7.

siječanj-veljača 2018.
Marija (Frano)
2.
Sušac
23.02.1998.
Marijana (Ivan)
3.
Mišić
11.11.1995.
4.

Marija (Mate)
Vasilj
28.09.1997.

5.

Anđelo (Miran)
Musa
28.01.1996.

6.

Anton (Milenko)
Musa
30.01.1994.

Mirela (Jozo)
7.
Stojić
20.05.1997.
Leo (Dragan)
8.
Pehar
03.04.1997.
9.

Marijana (Miro)
Juričić
16.11.1996.

10.

Marina (Ivan)
Vidić
07.06.1996.

11.

Josip (Zvonimir)
Vasilj
05.04.1997.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Branimir
(Dobroslav)
Musa12.05.1997.
Vinka (Frano)
Sušac
27.10.1996.
Ana Maria (Ivan)
Barbarić
29.11.1996.
Vladimir
(Tomislav)
Filipović
20.10.1995.
Željana (Miro)
Pehar
27.10.1995.
Magdalena (Ivan)
Musa
23.11.1996.
Marija (Grgo)
Miletić
02.09.1997.
Sara (Dražen)
Pinjuh
20.04.1996.
Tatjana
(Draženko) Vučić
22.06.1996.
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Članak
FPMOZ Mostar Članak
Medicinski
Iva (Zoran) Barać
21.
3.točke 5. i
3.točke 5 .i
- 2. godina
Split6.godina
15.10.1993.
7.

7.

FPMOZ Mostar - 3.
godina
Filozofski
Mostar2.godina
talijanski i knjiž.
Ekonomski Mostar 3.godina

Članak
3.točka 3.

22.

Anđelka (Željko)
Ševo
22.12.1995.

Članak
3.točka 7.

23.

Adrijana (Ivan)
Smoljan
06.02.1997.

24.

Ana (Ivan) Kordić
27.04.1996.

25.

Zorica (Tihomir)
Pehar
08.01.1996.

26.

Mateja (Dragan)
Barbarić
22.05.1997.

27.

Renata
(Brunislav) Livaja
18.02.1998.

28.

Ivona (Petar)
Vasilj
20.09.1997.

Članak
3.točka 3.

Filozofski
MostarČlanak
3.točka 3.
3.godina
informatika
FPMOZ
Članak
Mostar –2. god.
3.točka 7.
kemija
FPMOZ
Članak
Mostar –2. god. 3.točka 7.
kemija
FPMOZ Mostar
–2. god.
Članak
3.točka 3.
predškolski
odgoj
FilozofskiMostar
Članak
2. godina odnosi 3.točka 3.
s javn.
FilozofskiMostar
Članak
3.točka 3.
2. godinanovinarstvo
Pravni-Mostar Članak
2.godina
3.točka 5.
FPMOZ Mostar
- 3.godina
FPMOZ Mostar
-3.godina
Filozofski
Mostar1.godina
Ekonomski Mostar
4.godina
FPMOZ Mostar
-3.god.eduk.reh.
Filozofski
Mostar-2.god.
logopedija
Građevinski
Mostar-3.godina
FPMOZ Mostar
3.godinabiologija

Članak
3.točka 7.
Članak
3.točka 7.
Članak
3.točka 7.
Članak
3.točka 4.
Članak
3.točka 3.
Članak
3.točke 3. i
7.
Članak
3.točke 3. i
7.
Članak
3.točka 7.

29.

30.

Gabrijela
(Kristijan) Prskalo
30.11.1996.
Antoaneta
(Slobodan)
Prusina
19.09.1996.

31.

Dražen (Ilija)
Šego
26.11.1997.

32.

Franjo (Ivan)
Lesko
22.11.1996.

Ekonomski
Mostar
4.godina
PMF Sarajevo3. god. –
biologija i
mikrobiologija
FilozofskiMostar
3.godinatalijanski
FPMOZ
Mostar- eduk.reh.
3.godina,defekt.
Filozofski
Mostar,
2.godina,
logopedija
Sveučilište
Rijeka,odjel za
matematiku2.godina
Filozofski
Mostar
2.godinalogopedija
Zdravstveni
studiji Mostar,
3. godina
Filozofski
Mostar
3. godina
logopedija.
Medicinski
Mostar –
2.godina,
stomatologija
Geodetski
Zagreb
2. godina

Članak
3.točka 3.
Članak
3.točka 7.

Članak
3.točka 7.

Članak
3.točka 7.

Članak
3.točka 7.

Članak
3.točka 7.

Članak
3.točka 7.

Članak
3.točka 5
Članak
3.točka 7.

Članak
3.točka 7.
Članak
3.točka 7.

Članak 2.
Iznos godišnje novčane pomoći po jednom
studentu je 1.000,00 KM (tisuću KM) i isplatit će
se studentima iz članka 1. ove odluke na tekuće
račune do kraja tekuće akademske godine.
Studenti iz članka 1. Odluke su dužni u roku
7 (sedam) sedam dana od dana objavljivanja ove
odluke na web stranici ili Oglasnoj ploči Općine
Čitluk dostaviti Općinskoj službi za financije
brojeve tekućih računa na koje će se isplatiti
novčana sredstva.
Članak 3.
Student koji se prijavio na Javni natječaj za
dodjelu novčane pomoći, a nije dobio istu, može

siječanj-veljača 2018.
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izjaviti prigovor u roku 8 (osam) dana od dana
objavljivanja ove odluke na web stranici ili
Oglasnoj ploči Općine Čitluk.
Prigovor se podnosi Općinskom načelniku,
a odluka donesena po prigovoru je konačna.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Čitluk i web stranici općine Čitluk: www.citluk.ba
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-40-257/3-18
Čitluk, 23. veljače 2018. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

•
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Diplomirani inženjeri arhitekture:

1. Jure Džida, Čitluk,
2. Sonja Vlaho, Čitluk,
3. Vesna Vasilj, Čitluk,
4. Zdenko Vego, Čapljina,
5. Irena Bakalar-Bulum, Čapljina.
•

Diplomirani inženjeri strojarstva:

1. Ivo Karačić, Mostar,
2. Milenko Puce, Mostar,
3. Željko Dugandžić, Čitluk,
4. Mladen Petrina, Čitluk,
5. Ivan (Mate) Rajič, Međugorje.
•

Diplomirani inženjeri elektrotehnike:

1. Stjepo Leženić, Mostar,
2. Zdenko Marić, Mostar,
3. Mate Miletić, Čitluk,
4. Goran (Milenka) Kujundžić, Čitluk,
5. Boško Pehar, Čitluk.
•

Diplomirani inženjeri geodezije:

1. Adelko Krmek,Mostar.
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Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o
gradnji ("Službene novine HNŽ", broj: 4/13) i
članka 41. točka 6., 19. i 21. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), nakon provedenog
Javnog poziva i na prijedlog Povjerenstva za
postupanje po prijavama po Javnom pozivu od
09.02.2018. godine, Načelnik općine Čitluk,
donosi

II.

o utvrđivanju liste stručnih osoba sa koje se
imenuju članovi povjerenstva za tehnički
pregled građevina na
području općine čitluk

Sukladno odredbi članka 59. stavak 2.
Zakona o gradnji ("Službene novine HNŽ", broj:
4/13), odgovorna osoba u Općini Čitluk će
posebnim
rješenjem
imenovati
stručno
povjerenstvo s liste stručnih osoba iz članka 1. ove
odluke u ovisnosti od vrste i složenosti građevine i
to za svaki pojedinačni upravni predmet koji se
vodi kod Općinske službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Prilikom imenovanja članova stručnog
Povjerenstva voditi će se računa o redoslijedu na
listi, a sve sukladno vrsti i složenosti građevine za
koju se radi tehnički pregled.

I.

III.

Utvrđuje se lista
stručnih osoba za
povremeni rad u povjerenstvima za tehnički
pregled građevina na području općine Čitluk, koji
su podnijeli prijavu i ispunjavaju uvjete propisane
u javnom pozivu, i to:
• Diplomirani inženjeri građevinarstva:

Danom donošenja ove odluke prestaju
vrijediti svi dosadašnji pojedinačni akti općine
Čitluk kojima su se imenovala/birala povjerenstva
za tehnički pregled građevina na području općine
Čitluk.

1. Marin (Žarka) Barbarić, Čitluk,
2. Ante Planinić, Čitluk,
3. Dragan (Žarka) Ćubela, Mostar,
4. Dijana Bilinovac, Široki Brijeg,
5. Mirjana (Josipa) Menalo, Višići,
6. Slaven Ćavar, Čitluk,
7. Jakov Dugandžić, Čitluk,
8. Ante Ćorić, Čitluk,
9. Marko Vlaho, Čitluk.

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

ODLUKU

IV.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

siječanj-veljača 2018.
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Broj: 02-25-144/2-18
Čitluk, 13. veljače 2018. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-606/18
Čitluk, 15. veljače 2018. godine
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Na temelju članka 41. točka 4. i 6. Statuta
općine Čitluk (''Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk'', broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 26.
Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata
za plaće, dodataka na plaću i naknada plaće
izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i
savjetnika, državnih službenika i namještenika
Općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 4/14) i članka 14. Pravilnika o
plaćama i naknadama državnih službenika i
namještenika u Jedinstvenom općinskom tijelu
uprave i stručnih službi Općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
4/14), Općinski načelnik d o n o s i
ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za ishranu za
vrijeme rada
(topli obrok) za 2018. godinu
I.
Odobrava se isplata naknade za ishranu za
vrijeme
rada
(topli
obrok)
djelatnicima
Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih
službi Općine Čitluk i Javnog pravobraniteljstva
Općine Čitluk, u iznosu od 1% prosječne plaće u
Federaciji
Bosne
i
Hercegovine,
prema
posljednjem objavljenom podatku Federalnog
zavoda za statistiku.
Visina naknade iz prethodnog stavka ove
odluke za 2018. godinu utvrđuje se u iznosu od
8,64 KM dnevno.
Pravo na naknadu iz stavka 1. ove točke, ne
ostvaruje se u slučaju odsustvovanja sa posla po
bilo kome opravdanom ili neopravdanom osnovu
(službeni put, plaćeno odsustvo, rad na terenu,
odsustvo zbog bolesti i sl..)

NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 41. točka 2. i 19. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3713) i članka 6.
Odluke o utemeljenju Lokalnog ekonomskog
vijeća Općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 7/14), načelnik općine
Čitluk d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Lokalnog ekonomskog
vijeća Općine Čitluk
Članak 1.
Za članove Lokalnog ekonomskog vijeća
(LEV) Općine Čitluk imenuju se:
•

Iz privatnog sektora 3 (tri) predstavnika, i
to:
1.Davorin Pehar
2.Branimir Penava (zamjena Jasminka
Pinjuh)
3.Grgo Vasilj

•

Iz javnog sektora 5 (pet) predstavnika, i
to:
4.Slaven
Markota,
predstavnik
Jedinice lokalne samouprave
5.Ivanka Prusina, predstavnik Jedinice
lokalne samouprave
6.Predrag Smoljan, predstavnika
Općinskog vijeća Čitluk
7.Boško
Pehar,
predstavnik
Općinskog vijeća Čitluk
8. Marin Sivrić, predstavnik Udruge
vinogradara i vinara "Hercegovina"
Čitluk

•

Iz javnih institucija 2 (dva) predstavnika, i
to:
9. Adela Škutor, predstavnik školskih
ustanova

II.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se
Općinska služba za financije.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se u ''Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk''.
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10.Nikola Ostojić, predstavnik Zavoda
za zapošljavanje Čitluk

NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Članak 2.
Lokalno ekonomso vijeće Općine Čitluk
imenuje se s ciljem da kroz partnerstvo i dijalog
daje smjernice za izradu planova vezanih za
ekonomski razvoj općine Čitluk, te daje savjete i
prijedloge vezane za konkurentnost i inovativnost
malog i srednjeg poduzetništva općine Čitluk.
Članak 3.
Koordinator rada Lokalnog ekonomskog
vijeća općine Čitluk je Odbor Općinskog vijeća za
proračun, financije i gospodarstvo, kao i sve
općinske službe zajedno s Uredom načelnika, koji
su nositelji stručnih aktivnosti na izradi prijedloga
akata za koje su zaduženi (godišnjih planova,
izvješća o ostvarenju godišnjih planova, stajališta,
prijedloga, zaključaka).
Članak 4.
Način rada Lokalnog ekonomskog vijeća
općine Čitluk utvrditi će se Poslovnikom o radu,
koje Vijeće donosi na konstituirajućoj sjednici.
Članak 5.
Mandat članova Povjerenstva traje najdalje
do 31.12.2018. godine.
Povjerenstvo nastavlja s radom sve do
imenovanja novih članova posebnim rješenjem
općinskog načelnika.
Povjerenstvo je dužno tromjesečno, a po
potrebi i ranije, pismenim putem izvještavati
Općinskog načelnika o svom radu.
Povjerenstvu radi bez naknade.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje
važiti rješenje o imenovanju članova LER-a broj:
02-30-3530/17 od 17.10.2017.godine.
Članak 7.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -
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Broj: 02-30-287/18
Čitluk, 24. siječnja 2018. godine

___________________________
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Na temelju članka 41. točka 19. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), te u sklopu
realizacije Projekta integriranog lokalnog razvoja
UNDP-a u BIH i izrade nove Strategije razvitka
općine Čitluk po MiPRO metodologiji, općinski
načelnik d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju grupe za razvoj sektora okoliša
I.
Imenuju se članovi grupe za razvoj sektora
okoliša u sklopu Projekta integriranog lokalnog
razvoja UNDP-a u BIH (u daljnjem tekstu: Grupa
za razvoj sektora okoliša), za općinu Čitluk, u
sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ivan Stojić (voditelj grupe)
Mirjana Krasić (član ORT-a)
Predrag Smoljan (član ORT-a)
Ante Planinić (član ORT-a)
Vesna Vasilj (član ORT-a)
Jasna Karačić (predstavnik službe za
gospodarstvo)
7. Ivan Ostojić (predstavnik službe za civilnu
zaštitu)
8. Josip Marinčić (geolog, znanost okoliša i
geološke discipline)
9. Marin Vučić (šef općinske inspekcije)
II.

Grupa za razvoj sektora okoliša iz točke I
ovog rješenja; priprema i organizira proces izrade
strategije razvoja sektora okoliša u sklopu
integrirane strategije razvoja općine Čitluk,
izrađuje socio-ekonomsku analizu, stratešku
platformu i razvojne ciljeve, izrađuje sektorski
plan, izrađuje operativni dio sektorskog plana,
priprema nacrt plana sektorske strategije razvoja
općine Čitluk, te obavlja i druge poslove i zadatke
u sklopu Projekta integriranog lokalnog razvoja
UNDP-a BIH.
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izrađuje sektorski plan, izrađuje operativni dio
sektorskog plana, priprema nacrt plana sektorske
strategije razvoja općine Čitluk, te obavlja i druge
poslove i zadatke u sklopu Projekta integriranog
lokalnog razvoja UNDP-a BIH.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

III.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

III.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja.

Broj: 02-30-450/18
Čitluk, 02. veljače 2018. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-30-450/1-18
Čitluk, 02. veljače 2018. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

16
Na temelju članka 41. točka 19. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), te u sklopu
realizacije Projekta integriranog lokalnog razvoja
UNDP-a u BIH i izrade nove Strategije razvitka
općine Čitluk po MiPRO metodologiji, općinski
načelnik d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju grupe za razvoj sektora
ekonomskog razvoja
I.
Imenuju se članovi grupe za razvoj sektora
ekonomskog razvoja u sklopu Projekta integriranog
lokalnog razvoja UNDP-a u BIH (u daljnjem
tekstu: Grupa za razvoj sektora ekonomskog
razvoja), za općinu Čitluk, u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ivanka Prusina (voditelj grupe)
Pavo Zovko (član ORT-a)
Damir Juka (član ORT-a)
Marin Radišić (član ORT-a)
Krešimir Milićević (član ORT-a)
Tihomir Prusina (član ORT-a)
Marin Sivrić (poljoprivredni inspektor)
Darko Primorac (vijećnik)
Iva Milićević (predstavnik imovinsko
pravne službe)

II.
Grupa za razvoj sektora ekonomskog
razvoja iz točke I. ovog rješenja; priprema i
organizira proces izrade strategije razvoja sektora
ekonomskog razvoja u sklopu integrirane strategije
razvoja općine Čitluk, izrađuje socio-ekonomsku
analizu, stratešku platformu i razvojne ciljeve,

___________________________

17
Na temelju članka 41. točka 19. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), te u sklopu
realizacije Projekta integriranog lokalnog razvoja
UNDP-a u BIH i izrade nove Strategije razvitka
općine Čitluk po MiPRO metodologiji, općinski
načelnik d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju grupe za razvoj sektora
društvenog razvoja
I.
Imenuju se članovi grupe za razvoj sektora
društvenog razvoja u sklopu Projekta integriranog
lokalnog razvoja UNDP-a u BiH (u daljnjem
tekstu: Grupa za razvoj sektora društvenog
razvoja), za općinu Čitluk, u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ilko Prusina (voditelj grupe)
Josipa Martinčić (član ORT-a)
Jasminka Vasilj (član ORT-a)
Josipa Primorac (član ORT-a)
Diana Buntić (član ORT-a)
Matea Zelenika (predstavnik nevladinog
sektora)
7. Antun Luburić (predstavnik nevladinog
sektora)
8. Antonela Planinić (predstavnik Doma
zdravlja Čitluk)
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zadatke u sklopu Projekta integriranog lokalnog
razvoja UNDP-a BIH.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

9. Borislav Šimović (predstavnik KIC-a
Čitluk)
10. Milorad Prusina (predstavnik sportskog
saveza Brotnjo)
11. Andrija Stojić (predsjednik matice
hrvatske, ogranak Čitluk)
12. Pero Petrušić (predstavnik osnovnog
obrazovanja i direktor osnovne škole
Čerin).
II.
Grupa za razvoj sektora društvenog razvoja
iz točke I ovog rješenja; priprema i organizira
proces izrade strategije razvoja sektora društvenog
razvoja u sklopu integrirane strategije razvoja
općine Čitluk, izrađuje socio-ekonomsku analizu,
stratešku platformu i razvojne ciljeve, izrađuje
sektorski plan, izrađuje operativni dio sektorskog
plana, priprema nacrt plana sektorske strategije
razvoja općine Čitluk, te obavlja i druge poslove i

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

III.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-30-450/2-18
Čitluk, 05. veljače 2018. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Datum izdavanja: 28. veljače 2018.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
tajnik.vijece@citluk.ba
www.citluk.ba

Web:

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

