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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 11. ožujka 2010.
godine d o n i j e l o j e
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ODLUKU

3. Pristojbena osnovica

O UPRAVNIM PRISTOJBAMA S TARIFOM
I. - OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom i Tarifom upravnih
pristojbi (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja je njen
sastavni dio, uređuje plaćanje upravnih pristojbi (u
daljnjem tekstu: pristojbe) za spise i radnje pred
tijelima lokalne samouprave i uprave te pravnim
osobama koje imaju javne ovlasti.
1. Pristojbeni obveznik
Članak 2.
1. Pristojbeni obveznik je osoba na čiji se
zahtjev pokreće postupak, odnosno
obavljaju radnje za koje je u Tarifi
propisano plaćanje pristojbe.
2. Ako za isti spis ili radnju postoje dva ili
više pristojbenih obveznika, njihova je
obveza solidarna.
3. Ako više osoba podnosi zajednički
zahtjev, plaća se jedna pristojba.
2. Pristojbena obveza
Članak 3.
1. Pristojbena obveza nastaje u trenutku
predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili
druge isprave, odnosno u trenutku
podnošenja podneska.
2. Pristojba se ne može naplatiti ako nije
utvrđena Tarifa pristojbi.
Članak 4.
1. Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka
pristojbene obveze ako za pojedine
slučajeve nije propisano drugačije.
2. Pristojbena obveza nastaje:
- za rješenja i druge isprave u trenutku
podnošenja zahtjeva za njihovo
izdavanje,
- za podneske u trenutku kada se
predaje, a usmeno priopćenje daje u
zapisnik kada se zapisnik sastavlja,
- za pravne radnje u trenutku
podnošenja zahtjeva za izvršenje tih
radnji.
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Članak 5.
1. Ako je Tarifom propisano da se pristojba
plaća prema vrijednosti predmeta, kao
osnovica za utvrđivanje pristojbe uzima se
vrijednost naznačena u podnesku ili ispravi ili
vrijednost utvrđena na način propisan u Tarifi
ili vrijednost utvrđena procjenom tijela koje
vodi postupak.
2. Kada se isprava za koju se plaća pristojba na
zahtjev stranke izdaje u dva ili više
primjeraka, za drugi i svaki daljnji primjerak
plaća se pristojba kao za prijepis i ovjeru
prijepisa.
3. Pristojba iz stavka 2. ovog članka ne može biti
veća od pristojbe za prvi primjerak.
4. Pri obračunavanju pristojbe propisane u
postotku pristojbena osnovica će se zaokružiti
na cijele desetice na način da se iznos do 5,00
KM zaokruži na nižu deseticu, a iznos iznad
5,00 KM na višu deseticu.
II. – PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI

Članak 6.
Prihod ostvareni od općinskih pristojbi
prihod je Proračuna općine Čitluk.

III. – OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
PRISTOJBI

1. Opća oslobađanja
Članak 7.
Od plaćanja općih pristojba Tarifni broj 1 – 6
oslobođeni su:
1. tijela općinske vlasti;
2. pravne osobe kada rješavaju po
zahtjevima u okviru prenesenih ili
povjerenih javnih ovlasti;
3. ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta,
prosvjete, znanosti, kulture, zaštite
kulturne i prirodne baštine, zdravstva,
socijalne skrbi i humanitarne organizacije
u obavljanju svoje djelatnosti;
4. učenici i studenti za vrijeme redovitog
školovanja;
5. invalidi Domovinskog rata sa 90% i 100%
invaliditeta;
6. osobe kojima je rješenjem mjerodavnog
tijela priznato pravo člana obitelji
poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih
branitelja;
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7. organizacije i savezi osnovani za zaštitu
osoba s fizičkim i psihičkim nedostacima i
poremećajima za spise i radnje u svezi s
vršenjem djelatnosti, savezi i organizacije
ratnih vojnih invalida, obitelji poginulih
branitelja, demobiliziranih branitelja za
spise i radnje u svezi s vršenjem
djelatnosti;
8. građani slabog imovnog stanja, na temelju
potvrde Centra za socijalnu skrb;
9. umirovljenici koji ostvaruju pravo na
zaštitni dodatak;
10. neuposleni prognanici i izbjeglice;
11. strana
diplomatska
i
konzularna
predstavništva
u
diplomatskim
i
konzularnim poslovima, pod uvjetom
uzajamnosti.
2. Predmetna oslobađanja
Članak 8.
Pristojbe se ne plaćaju na slijedeće spise i
radnje:
1. predstavke i pritužbe, te prijedloge
općinskim i drugim javnim tijelima;
2. spisi i radnje u postupku pribavljanja
dokaza o slabom imovnom stanju radi
oslobađanja od plaćanja pristojbe;
3. spisi i radnje u postupku za povrat više
naplaćenih obveza;
4. spisi i radnje u postupku za ispravljanje
greške u rješenjima, ispravama i
službenim zapisnicima;
5. spisi i radnje za upis u knjigu državljanja i
Matične knjige;
6. spisi i radnje u postupku usvajanja i
postavljanja staratelja,
7. sve prijave i prijedloge za utvrđivanje
poreza i pristojbi, te za korištenje poreznih
oslobađanja i olakšica;
8. spisi i radnje u postupku vraćanja,
odnosno ostvarenja prava na naknadu za
oduzetu imovinu;
9. spisi i radnje za ostvarivanje prava iz
mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog
osiguranja te socijalne skrbi;
10. spisi i radnje u svezi sa redovnim
školovanjem učenika i studenata osim
pristojbi za svjedodžbu po završnom
školovanju ili diplomu;
11. spisi i radnje u svezi sa zasnivanjem
radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz
radnog odnosa;
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12. spisi i radnje osoba privremeno
nezaposlenih kada ostvaruju prava iz
osnova materijalnog osiguranja;
13. spisi i radnje u svezi primanja poklon
paketa i darova od dobrotvornih
humanitarnih organizacija iz inozemstva;
14. podneske upućene tijelima za predstavke i
pritužbe;
15. spisi i radnje u postupku za pogreb umrlih
osoba;
16. spisi i radnje u postupku za ostvarivanje
prava na doplatak za djecu;
17. spisi i radnje koji se vode po službenoj
dužnosti.
Pristojbe ne plaćaju fizičke i pravne osobe
kojima je posebnim zakonima određeno da su
oslobođeni plaćanja upravnih pristojbi.
Članak 9.
Strani državljani s prebivalištem ili
uobičajnim boravištem u općini Čituk imaju ista
prava i obveze prema propisima o pristojbama kao
i državljani BiH i FBiH.
IV. – POVRAT PRISTOJBE

Članak 10.
1. Osoba koja plati pristojbu koju nije bila
obvezna platiti ili je platila u većem iznosu od
propisanog ili je platila za radnju koju tijelo
nije obavilo, ima pravo na povrat plaćene ili
više plaćene pristojbe.
2. Postupak za povrat pristojbe pokreće se na
zahtjev stranke.
3. Zahtjev za povrat pristojbe rješava tijelo za
čiji je rad plaćena pristojba.
4. Zahtjev za povrat pristojbe od pravnih osoba
sa javnim ovlastima rješava tijelo s kojeg su
zakonom prenijete ili povjerene javne ovlasti.
V. – PRISILNA NAPLATA PRISTOJBE

Članak 11.
1. Ako pristojni obveznik ne plati pristojbu u
propisanom roku, neće se postupiti po
podnesku za koji nije plaćena pristojba.
2. Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka ako
je radnja za koju je nadležno tijelo moralo
naplatiti pristojbu obavljena, a pristojba nije
plaćena, od pristojbenog obveznika pristojba
će se naplatiti prisilno, prema odredbama o
prisilnoj naplati poreza od pravnih i fizičkih
osoba.
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VI. – ZASTARA

Članak 12.
1. Pravo na naplatu pristojbe zastarjeva za dvije
godine nakon isteka godine u kojoj je
pristojbu trebalo naplatiti, a pravo na povrat
pristojbe zastarjeva za dvije godine nakon
isteka godine u kojoj je pristojba plaćena.
2. Tijek zastare prava na naplatu pristojbe
prekida se svakom službenom radnjom
nadležnog tijela izvršenom radi naplate, koja
je stavljena do znanja pristojbenom
obvezniku.
3. Tijek zastare prava na povrat pristojbe prekida
se svakom radnjom pristojbenog obveznika
poduzetom kod nadležnog tijela radi povrata
pristojbe.
4. Usvakom slučaju zastara nastupa nakon isteka
pet godina od dana kada je prvi put počela
teći.
VII. – NADZOR

Članak 13.
1. Primjenu propisa o pristojbama i njihovu
naplatu nadzire tijelo koje rješava spise i
obavlja radnje za koje se plaća pristojba.
2. Nadzor nad radom tijela iz stavka 1. ovog
članka glede naplate i uplate pristojbi
obavlja Općinska služba za financije.
VIII. – PLAĆANJE PRISTOJBI

Članak 14.
1. Pristojbe se plaćaju u općinskim biljezima.
2. Naplatu pristojbi vrši tijelo koje rješava
zahtjev ili poduzima radnje.
3. Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, pristojba se
uplaćuje izravno na propisani račun:
- ako pristojba iznosi više od 30,00 KM.
- ako je propisano da se pristojba uplaćuje
izravno na propisani račun bez obzira na
iznos pristojbe.
Članak 15.
1. U rješenju ili drugoj ispravi za koju je plaćena
pristojba naznačuje se da je pristojba plaćena,
u kojem iznosu, na koji način i prema kojem
Tarifnom broju.
2. Poništavanje općinskih biljega koji se lijepe
na podnesak obavlja tijelo nadležno za prijam
podneska, a u ostalim slučajevima tijelo koje
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donosi ili uručuje stranci rješenje ili drugu
ispravu za koju se plaća pristojba.
3. Općinski biljezi poništavaju se pečatom ili na
drugi odgovarajući način.
4. Ako se pristojba plaća izravno na račun, u
spisu tijela pred kojim je plaćena pristojba
mora biti dokaz o obavljenoj uplati pristojbe.
5. U ispravama koje se izdaju bez pristojbe mora
se naznačiti na temelju kojih su odredbi ove
odluke i drugih propisa oslobođene od
plaćanja pristojbe.
Članak 16.
1. Podnesci i drugi spisi za koje nije plaćena
pristojba, ili nije naplaćena u dostatnom
iznosu, ne primaju se dok stranka ne podnese
podnesak za koji je plaćena dostatna pristojba.
2. Ako podnesak ili drugi spis za koji nije
plaćena pristojba, ili nije plaćena u dostatnom
iznosu, stigne poštom, tijelo nadležno za
odlučivanje
po
zahtjevu
pozvat
će
pristojbenog
obveznika
pismenom
opomenom da u roku od 15 dana od dana
primitka opomene plati redovnu pristojbu i
pristojbu za opomenu.
3. Ako pristojbeni obveznik uplati pristojbu iz
stavka 2. ovoga članka smatra se da je
pristojba uredno plaćena od početka.
4. Ako pristojbeni obveznik ne plati dužnu
pristojbu, naplata pristojbe obavit će se prije
uručenja zatraženog rješenja ili druge isprave,
odnosno prije prve obavjesti pristojbenom
obvezniku o izvršenju tražene radnje.
Članak 17.
Pravilnik o izgledu i sadržaju, izdavanju,
raspačavanju, povlačenju iz uporabe i zamjeni
općinskih biljega donosi Općinski načelnik.
IX. – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
Za spise i radnje za koje je pristojbena
obveza nastala do dana stupanja na snagu ove
odluke naplatit će se pristojba koja je bila
propisana u trenutku nastanka pristojbene obveze.
Članak 19.
Do izdavanja i raspačavanja općinskih
biljega pristojbe se plaćaju u gotovu novcu.
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ove odluke
prestaje važiti Odluka o privremenim upravnim
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pristojbama (''Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk'', broj: 2/99).
Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavitiće se u ''Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk''.
TARIFA
UPRAVNIH PRISTOJBI
I. – OPĆE PRISTOJBE

Plaća se u KM
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Napomena:
1. Pod poluarkom podrezumijeva se list papira od
dvije stranice normalnog uredskog formata ili
manjeg.
2. Ako je rukopis, odnosno prijepis koji se
ovjerava pisan na stranom jeziku, plaća se
dvostruka pristojba iz točke 2. ovog tarifnog
broja.
3. Ako se ovjera vrši na terenu, plaća se dvostruka
pristojba iz ovog tarifnog broja.
Tarfni br. 6.
Za kopiranje jednog lista arhivske građe
pohranjene u Arhivu…........................... 5,00 KM

Tarifni br. 1.
Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave
i druge podneske, ako ovom tarifom nije
propisana druga pristojba ….................... 3,00 KM

Tarfni br. 7.
Za opomenu kojom se netko poziva
platiti dužnu pristojbu …......................... 5,00 KM

Napomena:
Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za
naknadne podneske
kojima stranka zahtjeva samo brže postupanje po
ranije podnesenom zahtjevu.

II. – GRAĐEVNE PRISTOJBE

Tarifni br. 2.
Za sva rješenja za koja nije propisana
posebna pristojba…..................................7,00 KM
Napomena:
1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više
osoba, pristojba po ovom tarifnom broju
plaća se onoliko puta koliko ima osoba
kojima se uručuje rješenje.
2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se
pristojba.
Tarifni br. 3.
Na žalbe protiv rješenja ….................... 10,00 KM
Tarifni br. 4.
Za uvjerenja, ako nije drugačije
propisano …............................................. 5,00 KM
Tarifni br. 5.
Za ovjeru potpisa, rukopisa, prijepisa i preslika:
1. za ovjeru svakog potpisa …...............4,00 KM
2. za ovjeru autentičnosti rukopisa
ili za ovjeru prijepisa od
svakog poluarka originala…............. 9,00 KM
3. za ovjeru jedne stranice preslika…... 2,00 KM

Tarifni br. 8.
Za rješenje o utvrđivanju minimalnih
tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim
prostorijama…........................................25,00 KM
Tarifni br. 9.
Za izdavanje urbanističke suglasnosti za zahvate u
prostoru za građenje:
1. stambene objekte s najviše tri stana,
te pomoćne ili gospodarske građevine
koje sa stambenim objektom čine
stambenu i gospodarsku cjelinu
na građevnoj parceli površine
od 1 ha….......................................... 10,00 KM
2. građevine, osim one iz točke 1. ovog
tarifnog broja na građevnoj parceli
površine od 1 ha ili infastruktuerne
građevine dužine do 1 km…........... 20,00 KM
3. građevine na građevnoj parceli
površine od 1 do 5 ha ili infastruktuerne
građevine dužine od 1 do 5 km …. 40,00 KM
4. građevine na građevnoj parceli
površine od 5 do 10 ha ili infastruktuerne
građevine dužine od 5 do 10 km….60,00 KM
5. građevine na građevnoj parceli
površine preko 10 ha ili infastruktuerne
građevine dužine preko 10 km …....80,00 KM
Tarifni br. 10.
1. Za izdavanje građevne dozvole:
1. za jednostavne objekte….......... 30,00 KM
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2. za stambene objekte do 300 m2,
gospodarske i poslovne objekte
od 200 m2…............................... 75,00 KM
3. za objekte veće od površine
objekata iz točke 1.2. ovog tarifnog
broja po m2................................. 0,25 KM
4. za infrastrukturne objekte
(nadzemne i podzemne instalacije)
po dužnom metru....................... 0,15 KM
Zahtjev za iskoličenje objekata plaća
se 80% od iznosa pristojbe
za izdavanje građevne dozvole.
Zahtjev za tehnički pregled izgrađenog
objekta (novog ili rekonstruiranog)
za izdavanje dozvole za uporabu plaća se
80% iznosa pristojbe za izdavanje
građevne dozvole.
Za izdavanje načelne dozvole plaća se
30% iznosa pristojbe za izdavanje
građevne dozvole.
Uvjerenje za potvrdu o izmirenim obvezama
za izgradnju lokalne komunalne
infrastrukture u postupku izdavanja građevne
dozvole za stambene objekte............15,00 KM

Napomena:
Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju
osobe kojima je uništena građevina u ratnim
razaranjima.
Tarifni br. 11.
Za rješenje o izmjeni i dopuni odobrenja
za gradnju i promjenu investitora tijekom
gradnje .................................................. 25,00 KM
Tarifni br. 12.
Za izdavanje potvrde da postoji poslovni prostor u
kome se traži obavljanje djelatnosti koristeći se pri
tome zonama pobliže utvrđenim u Odluci o učešću
investitora u troškovima uređenja građevinskog
zemljišta ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/97 i 2/02), određuje se:
-

I. zona ................................. 10,00 KM/m2
II. zona ................................ 8,00 KM/m2
III.zona ............................... 5,00 KM/m2
IV.zona ............................... 3,00 KM/m2

Napomena:
1. Potvrda iz stavka 1. ovog članka mora pratiti
odnosno biti vezana u pogledu datuma za
rješenje koje donosi Općinska služba za
gospodarstvo.

2.
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Za objekte koji imaju urednu građevnu
dozvolu naknada iz ovog tarifnog broja se
umanjuje za 50%.

Tarifni br. 13.
Za izdavanje sanitarne suglasnosti na
projekte tehničke dokumentacije
za građevine koje je izdavanje ove
suglasnosti predviđeno
u uvjetima uređenja prostora.................. 30,00 KM
III. – PROMETNE PRISTOJBE

Tarifni br. 14.
1. Za rješenja kojim se odobrava obavljanje
prijevoza samostalnom prijevozniku,
odnosno obrtniku prijevoza stvari:
1. teretnim motornim vozilom
od 7t ili do 5m3 nosivosti...... 65,00 KM
2. teretnim motornim vozilom
od 7t ili do 7m3 nosivosti....... 80,00 KM
3. teretnim motornim vozilom preko
15t ili preko 7m3 nosivosti....100,00 KM
2. Za rješenja za obavljanje auto-taxi prijevoza:
1. za putnička motorna vozila
1+4 sjedišta ........................... 65,00 KM
3. Za rješenja kojim se odobrava prijevoz
za osobne potrebe stvari do 5t i osoba
vozililima 1+8 sjedišta.................... 65,00 KM
4. Za rješenja kojim se odobrava prijevoz osoba:
1.za autobuse do 25 sjedišta........100,00 KM
2.za autobuse preko 25 sjedišta...125,00 KM
IV. – PRISTOJBE IZ OBLASTI
POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I
VODOPRIVREDE

Tarifni br.15
1. Za upis u registar poljoprivrednih
gospodarstava i/ili klijenata............... 50,00 KM
2. Za rješenja kojim se odobrava rad
poljoprivrednih ljekarni .................. 100,00 KM
3. Za rješenja kojim se odobrava prodaja
vlastitih poljoprivrednih proizvoda.... 30,00 KM
Tarifni br. 16.
Za uvjerenja o obavljanju poljoprivredne
proizvodnje u svrhu nabavke
vozila, strojeva i opreme ....................... 30,00 KM
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V. – PRISTOJBE IZ OBLASTI TURIZMA I
UGOSTITELJSTVA

VII. – PRISTOJBE IZ OBLASTI JAVNE
UPRAVE

Tarifni br. 17.
1. Za rješenja kojim se odobrava rad
ugostiteljskih objekata za smještaj,
vrste hotel........................................ 100,00 KM
2. Za rješenja kojim se odobrava rad
ugostiteljskih objekata, vrste kampovi
i druge vrste ugostiteljskih objekata
za smještaj ......................................... 75,00 KM
3. Za rješenja kojim se odobrava rad
ugostiteljskih objekata za prehranu..100,00 KM
4. Za rješenja za pružanje ugostiteljskih
usluga u domaćinstvu, seoskom
domaćinstvu i na plovnom objektu....75,00 KM
5. Za rješenja za obavljanje turističkih
djelatnosti........................................ 100,00 KM

Tarifni br. 24.
Za rješenja kojim se određuju
mjesta za javna okupljanja građana
na području općine Čitluk.................... 100,00 KM

VI. – PRISTOJBE IZ OBLASTI TRGOVINE I
OBRTA

Tarifni br. 18.
1. Za rješenja za rad trgovinskih
radnji............................................... 100,00 KM
2. Za rješenja za rad obrtničkih
radnji ............................................... 100,00 KM
3. Za rješenja za rad tradicionalnih
i starih zanata................................... 60,00 KM
Tarifni br. 19.
Za rješenja za utvrđivanje minimalnih
uvjeta za rad gospodarskih društava
i njihovih poslovnih jedinica .............. 125,00 KM
Tarifni br. 20.
1. Za ovjeru cjenovnika u trgovačkim,
ugostiteljskim i obrtničkim radnjama.....30,00 KM
2. Za ovjeru normativa u ugostiteljstvu...20,00 KM
3.Za ovjeru trgovačkih knjiga ................20,00 KM

VIII. – PRISTOJBE PRI ZAKLJUČENJU BRAKA

Tarifni br. 25.
Za radnje vezane za sklapanje braka pred
nadležnim tijelom:
1. Za sastavljanje prijave o sklapanju
braka ................................................ 5,00 KM
2. Za sklapanje braka u
redovitom terminu............................ 30,00 KM
3. Za sklapanje braka u ostale
radne dane........................................ 50,00 KM
4. Za sklapanje braka u
neradne dane.................................. 100,00 KM
5. Za sklapanje braka izvan dvorane
za sklapanje braka........................... 150,00 KM
6. Za sklapanje braka stranih
državljana naknada se uvećava za 50%.
IX. – OSTALE PRISTOJBE

Tarifni br. 26.
Sprovodnica za prijenos umrle
osobe ................................................... 20,00 KM
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/2-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Tarifni br. 21.
Za rješena kojim se odobrava trajni i
privremeni prestanak rada radnji
(brisanje iz registra) ............................. 30,00 KM
Tarifni br. 22.
Za rješena kojim se odobrava
zamjena rješenja.................................... 50,00 KM
Tarifni br. 23.
Za utvrđivanje minimalnih
uvjeta za poslovni prostor u kojem
se obavljaju gospodarske djelatnosti..... 50,00 KM

___________________________
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Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o
trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj:
64/04) i članka 12. stavak 1. točka 11. i članka 13.
stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske
županije", broj: 5/2000), te članka 33. Zakona o
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javnom redu i miru ("Narodne novine
Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 2/05)
kao i članka 27. točka 2. i 25. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće općine
Čitluk na sjednici održanoj dana 07. prosinca
2009. godine i dana 11. ožujka 2010. godine,
donijelo je

-

-
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petkom, subotom i danima uoči blagdana praznika do 00,30 sati idućeg dana;
za disko – klubove radno vrijeme ograničava
se do 02,00 sata idućeg dana, a petkom,
subotom i danima uoči blagdana-praznika do
03,00 sata idućeg dana;
za organiziranje svadbenih svečanosti do
04,00 sata idućeg dana.

ODLUKA
o radnom vremenu trgovačkih, obrtničkih
i ugostiteljskih radnji-objekata na području
općine Čitluk
(p r e č i š ć e n i t e k s t)

Za provedbu ove odluke zadužuje se
Odsjek inspekcijskih poslova i Policijska stanica
Čitluk.

Članak 1.

Članak 4.

Ovom odlukom propisuje se radno
vrijeme trgovačkih, obrtničkih i ugostiteljskih
radnji - objekata na području općine Čitluk.

Općinsko vijeće Čitluk i općinski načelnik
mogu povodom određenih kulturnih i drugih
manifestacija donijeti poseban akt kojim će se
odrediti drugačije radno vrijeme i to za pojedino
ili za cijelo područje općine Čitluk.
Ukoliko poseban akt iz prethodnog stavka
donese općinski načelnik, dužan je o tomu
upoznati Općinsko vijeće Čitluk na prvoj narednoj
sjednici.

Članak 2.
Radno vrijeme trgovačkih i obrtničkih
radnji - objekata na području općine Čitluk traje:
svakim radnim danom od 06,00 - 21,00 sata,
u razdoblju ljetnog računanja vremena od
06,00 - 22,00 sata;
Radno vrijeme nedjeljom i blagdanom
trgovačkih i obrtničkih radnji – objekata na
području općine Čitluk se zabranjuje, osim:
• trgovine za promet prehrambenih
proizvoda i obrtničke radnje mesnice i
cvjećarnice rade od 07,00 - 10,00 sati;
• trgovine za promet duhanskih
proizvoda,
novina
i
časopisa,
suvenirske radnje, te obrtničke radnje
zlatarnice i pekarnice rade od 07,00 18,00 sati (ljetno računanje vremena) i
07,00 - 17,00 sati (zimsko računanje
vremena).
Odredbe iz prethodnih stavaka ne odnose
se na ljekarne i trgovine za promet nafte i naftnih
derivata (benzinske crpke).
Radno vrijeme ugostiteljskih radnji objekata traje:
- svakim radnim danom od 06,00 - 23,00 sata, a
petkom, subotom i danima uoči blagdana i
praznika do 24,00 sata;
- u razdoblju ljetnog računanja vremena svakim
radnim danom od 06,00 - 24,00 sata, a

Članak 3.

Članak 5.
Novčanom kaznom od 300,oo KM –
3.000,oo KM, kaznit će se pravna osoba ili vlasnik
trgovinske, obrtničke ili ugostiteljske radnje ako
se ne pridržava radnog vremena propisanog u ovoj
Odluci.
Za ponovljeni prekršaj kazna se povećava
za 50% u odnosu na prethodnu određenu novčanu
kaznu.
Ukoliko nadležna tijela za provedbu ove
odluke iz članka 3. Odluke utvrde u svojoj
službenoj evidenciji da je prekršitelj već ranije
počinio sličan prekršaj, dužni su u prekršajnoj
prijavi navesti da je počinitelj ranije počinio sličan
prekršaj i navesti njihov točan broj.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka,
novčanom kaznom od 500,oo KM - 800,oo KM,
kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaju
važiti svi općinski propisi i odluke kojima je bilo
uređeno radno vrijeme trgovačkih i ugostiteljskih
radnji - objekata na području općine Čitluk.
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Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti Odluka o visini naknade za rad članova
Općinskog izbornog povjerenstva Čitluk za
2009.godinu, broj: 01-06-89/5-09 od 16. srpnja
2009. godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“, broj: 5/09).

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/3-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-
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Na temelju članka 2.12., stavak 9.
Izbornog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH",
broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08 i 37/08) i članka 27. točka 30. Statuta
općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk”, broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2010. godine
donosi
ODLUKU
o visini naknade za rad članova Općinskog
izbornog povjerenstva Čitluk za 2010. godinu
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina
naknada za rad članova Općinskog izbornog
povjerenstva Čitluk (u daljnjem tekstu: OIP
Čitluk) za 2010. godinu.
Članak 2.
Članovi OIP-a imaju pravo na stalnu
mjesečnu naknadu za svoj rad.
Iznos naknade za rad članova Općinskog
izbornog povjerenstva jednak je iznosu naknade za
rad vijećnika Općinskog vijeća Čitluk.
Članak 3.
Nadzor nad provedbom ove odluke vrši
općinski načelnik putem Općinske službe za
financije.

Broj: 01-06-25/4-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 21. i članka 23. Zakona o
prostornom
uređenju
("Narodne
novine
Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 4/04),
članka 27. točka 5. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), i članka 108.-110.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 11. ožujka 2010. godine
donijelo je
O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog
plana "BARE 1"
Članak 1.
U članku 7. Odluke o pristupanju izradi
Regulacijskog plana "Bare 1" ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk, broj: 3/05 i 5/09),
stavak 2. mijenja se i glasi:
" Produžava se rok izrade Regulacijskog
plana "Bare 1", najkasnije do 30. travnja 2010.
godine".
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Članak 2.

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

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
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HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/15-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 104a. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovanju ("Narodne novine HNŽ", broj:
5/00, 4/04 i 5/04), članka 4. Naputka o izboru i
imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih
škola ("Narodne novine HNŽ", broj: 2/05), te članka
111. stavak 3., a u svezi s člankom 27. točka 18.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 11. ožujka
2010. godine d o n o s i

Na temelju članka 104a. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovanju ("Narodne novine HNŽ", broj:
5/00, 4/04 i 5/04), članka 4. Naputka o izboru i
imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih
škola ("Narodne novine HNŽ",broj: 2/05), te članka
111. stavak 3., a u svezi s člankom 27. točka 18.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 11. ožujka
2010. godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
o konačnom imenovanju člana Školskog
odbora Osnovne glazbene škole
Brotnjo u Čitluku
Članak 1.
U Školski odbor Osnovne glazbene škole
Brotnjo u Čitluku imenuje se:
Anica Kordić - predstavnik djelatnika.

R J E Š E NJ E
o razriješenju člana Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku
Članak 1.
Razrješuje se članstva u Školskom odboru
Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku član
Jure Sušac.

Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit 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

Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk" i u "Službenim novinama
Federacije BiH".

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/6-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. 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: 01-06-25/5-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. godine
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Na temelju članka 44.,45., 46. i 61.
Zakona o građevnom zemljištu ("Službene novine

Ožujak 2010.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

F BiH", broj: 68/05), 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 Branka (Stanka) Lukić i Rozalije
(Stjepana) Lukić rođ.Rozić iz Čitluka, za dodjelu
neuređenog građevnog zemljišta na korištenje u
svrhu legalizacije već izgrađenog stambenog
objekta, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 11. ožujka 2010. godine,
donijelo je

5. Branko (Stanka) Lukić i Rozalija
(Stjepana) Lukić rođ.Rozić iz Čitluka, dužni su na
ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/7-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

RJEŠENJE
1. Branku (Stanka) Lukić i Rozaliji
(Stjepana) Lukić rođ. Rozić iz Čitluka, dodjeljuje
se na korištenje neuređeno građevno zemljište iz
državnog vlasništva u svrhu legalizacije već
izgrađenog stambenog objekta, uz naknadu,
označeno kao:
- k.č. 91/1617 „Ograda“ površine 1000 m2
K.O. Šurmanci (nova k.č. 2424/13 K.O. Vionica).
2. Branko (Stanka) Lukić i Rozalija
(Stjepana) Lukić rođ.Rozić iz Čitluka, dužni su na
ime naknade za korištenje neuređenog građevnog
zemljišta uplatiti iznos od 6,oo KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
7.800,oo KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk
broj: 3380002200014877, kod UniCredit banke,
odmah po primitku Rješenja.
3. Branko (Stanka) Lukić i Rozalija
(Stjepana) Lukić rođ.Rozić iz Čitluka, oslobođeni
su 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:
Branka (Stanka) Lukić iz Čitluka
sa dijelom 1/2
i Rozalije (Stjepana) Lukić rođ.Rozić iz
Čitluka, sa dijelom 1/2,
a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
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Na temelju članka 44.,45., 46. i 61.
Zakona o građevnom zemljištu ("Službene novine
F BiH", broj: 68/05), 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
Darija
(Stipe)
Soče
iz
D.M.Ograđenika,
za
dodjelu
neuređenog
građevnog zemljišta na korištenje u svrhu
legalizacije već izgrađenog stambenog objekta,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
11. ožujka 2010. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Dariju (Stipe) Soče iz D.M.Ograđenika,
dodjeljuje se na korištenje neuređeno građevno
zemljište iz državnog vlasništva u svrhu
legalizacije već izgrađenog stambenog objekta, uz
naknadu, označeno kao:
- k.č. 743/294 „Vlaka“ površine 500 m2
(nova k.č. 2330/2 „Drabovina“), K.O. Mali
Ograđenik.
2.
Darijo
(Stipe)
Soče
iz
D.M.Ograđenika, dužan je na ime naknade za
korištenje neuređenog građevnog zemljišta uplatiti
iznos od 6,oo KM/m2, uvećan za 30% na ime
legalizacije, što ukupno iznosi 3.900,oo KM, na
račun
Općinskog
vijeća
Čitluk
broj:
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RJEŠENJE

3380002200014877, kod UniCredit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3.Darijo (Stipe) Soče iz D.M.Ograđenika,
oslobođen je plaćanja naknade za pogodnostirenta.
4. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
neuređenom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog
Rješenja u korist:
Darija (Stipe) Soče iz D.M.Ograđenika,
JMBG 1507976151330 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.
5. Darijo (Stipe) Soče iz D.M.Ograđenika,
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
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1. Općini Čitluk, daje se pravo korištenja
na izvangradskom građevnom zemljištu državno
vlasništvo, bez naknade, u svrhu izgradnje
vatrogasnog doma, označeno kao:
-k.č.1614/69 "Dubrava" površine 2000 m2
(nova k.č.1864/4) K.O. Podpolje.
2. Zemljiišno knjižni ured Općinskog
suda u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava
korištenja na izvangradskom građevnom zemljištu
iz točke 1. ovog Rješenja u korist:
Općine Čitluk, 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.
3. Općina Čitluk oslobođena je plaćanja
naknade za pogodnosti-renta.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/8-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. 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: 01-06-25/9-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. 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 68/05), 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
upisa prava
korištenja u zemljišnim knjigama u svrhu
izgradnje vatrogasnog doma, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2010.
godine, d o n i j e l o j e
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Na temelju članka 27. točka 2. i 7., članka
100. stavak 1. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:2/08
i 6/08), članka 74. i 82. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:2/08),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
11. ožujka 2010. godine, d o n i j e l o j e
Z A K LJ U Č A K
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I.
Općinsko vijeće Čitluk, ovlašćuje
načelnika općine Čitluk Ivu Jerkića, da poduzme
sve mjere i radnje vezano za zaključivanje
ugovora o kupovini nekretnine označene kao k.č.
6651 "Dolac", površine 3923 m2 (dio stare
k.č.1177/31) K.O. Veliki Ograđenik, upisana u
posjedovni list broj:155, na ime Niko (Ivana)
Miletić, za potrebe izgradnje spomen obilježja
žrtvama palim poslije drugog svjetskog rata
"Podadrežanj".
II.
O poduzetim mjerama i radnjama iz
prethodnog članka općinski načelnik će
pravovremeno upoznati Općinsko vijeće.
III.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/11-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
2/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici
održanoj dana 11. ožujka 2010.
godine
donijelo je
ZAKLJUČAK

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Članak 1.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/10-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
2/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici
održanoj dana 11 ožujka 2010.godine d o n i j e l o
je

Usvaja se Izvješće o radu za 2009. godinu
Gradske ljekarne 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: 01-06-25/12-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

ZAKLJUČAK

___________________________

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2009. godinu
Kulturno-informativnog centra Čitluk.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
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Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
2/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici
održanoj dana 11. ožujka 2010. godine
donijelo je

Ožujak 2010.
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ZAKLJUČAK
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2009. godinu
Dječjeg vrtića Čitluk.

___________________________

Članak 2.

NAČELNIK OPĆINE

Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/13-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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Na temelju članka 10. Zakona o porezu
na promet nekretnina Hercegovačko-neretvanske
županije ("Narodne novine Hercegovačkoneretvanske županije", broj: 8/2000) i na temelju
točke 2. Odluke o utvrđivanju stope poreza na
promet nekretnina u općini Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk",
broj:1/01), te članka 41. točka 2. i 19. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk",broj: 2/08 i 6/08), načelnik općine
Čitluk d o n o s i

___________________________

R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za procjenu
prometne vrijednosti nekretnina

Na temelju članka 8. Zakona o načelima
lokalne samouprave u FBiH ("Službene novine
Federacije BiH", broj 49/06) i članaka 27. i 41.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08),
Općinsko vijeće općine Čitluk na sjednici
održanoj dana 11. ožujka 2010. godine,
donijelo je

I.
U Povjerenstvo za procjenu prometne
vrijednosti nekretnina u općini Čitluk (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

24

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Daje se suglasnost na Godišnji općinski
akcijski plan, koji je dio komponente „Potpora
općinskim vijećima“.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-25/14-10.
Čitluk, 11. ožujka 2010. godine

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Radojka Milićević - predsjednik
Nevenka Odak - dopredsjednik
Ante Planinić - član
Anđelka Stojić - član,
--------------------------Iva Milićević - zamjenik predsjednik
Ružica Grgić - zamjenik dopredsjednika
Marin Barbarić - zamjenik člana
Stana Krmek - zamjenik člana

II.
Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od 1
(jedne) godine.
Povjerenstvo je dužno tromjesečno, a po
potrebi i ranije, pismenim putem izvještavati
Općinsko vijeće Čitluk i općinskog načelnika o
svome radu.
III.
Povjerenstvo ima pravo na naknadu za
svoj rad u iznosu od 100,oo KM po svakoj
procjeni.
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Nakandu za rad Povjerenstva su dužni
nadoknaditi porezni obveznici koji podnose
prijavu za razrez poreza na promet nekretninama.
IV.
Imenovano Povjerenstvo je obvezno da
sačini primopredajni zapisnik predmeta sa ranije
imenovanim Povjerenstvom za procjenu prometne
vrijednosti nekretnina, te da isti dostavi
Općinskom načelniku.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje
važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
procjenu
prometne
vrijednosti
nekretnina
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk, broj: 6/01).
V.
Ovo rješenje stupa na snagu 1. travnja
2010. godine i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-449/10.
Čitluk, 9. ožujka 2010. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
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I.
Zahtjev za iskoličenje objekta koji
podnese fizička ili pravna osoba podnosi se na
rješavanje Općinskoj službi za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
II.
Visina naknade za troškove postupka po
zahtjevu za iskoličenje objekta iznosi:
- za objekte do 200 m2 …................. 120,00 KM,
- za objekte od 200 m2 do 500 m2 …. 250,00 KM,
- za objekte preko 500 m2... 350,00 KM,
- za kompleks …..............ukupna uplata
za sve pojedinačne objekte.
III.
Visina naknade za troškove postupka po
zahtjevu za izdavanjem urbanističke suglasnosti za
izgradnju,
nadogradnju,
dogradnju
i
rekonstrukciju objekata iznosi:
1. Urbanistički uvjeti za urbano područje:
- za pomoćne objekte ................……… 80,00 KM
- stambeni objekt …….................…….120,00 KM
- stambeno-poslovni ……....................150,00 KM.
2. Urbanistički uvjeti za izvan-urbana područja:
- stambeni objekt ….............………..... 80,00 KM
- stambeno-poslovni …..............…......100,00 KM.

___________________________

3. Urbanistički uvjeti za poslovne objekte,
pansione i objekte veće investicione
vrijednosti za urbana i izvan-urbana područja:

Na temelju članka 41. točka 6. i 10.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08 i
6/08), rješavajući po zahtjevu Općinske službe za
graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
broj: 06-25-426/10, od 03.03.2010. godine, u svezi
donošenja zaključka za potrebe rada ove službe, a
u svezi s utvrđivanjem visine troškova postupka za
iskoličenje objekta, kao i za troškove postupka
izdavanja urbanističkih suglasnosti, općinski
načelnik d o n o s i

- za poslovne objekte 100 m2 ..…........200,00 KM
- za poslovne objekte
od 100 m2-200 m2 ………….............250,00 KM
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ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine naknade za troškove
postupka za iskoličenje objekta i za izdavanje
urbanističke suglasnosti

- za poslovne objekte, pansione,
za objekte veće investicione
vrijednosti ………….. 250,00 KM + ( razlika
površine m2 x 0,25KM).
4. Urbanistički uvjeti za infrastrukturne objekte
(nadzemne i podzemne instalacije), po
dužnom m 0,25 KM ali uplata ne može biti
manja od 150,00 KM.
IV.
Troškovi postupka pobliže utvrđeni u
točci dva i tri ovog zaključka prihod su Proračuna
općine Čitluk.

Ožujak 2010.
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V.
Za izvršenje ovog zaključka zadužuju se
Općinska služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Općinska služba za
geodetske i imovinsko pravne poslove i Općinska
služba za financije.
VI.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-25-427/10.
Čitluk, 16. ožujka 2010. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 112., a u svezi sa
člankom 41. točka 6. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), raspravljajući u svezi
izdavanja rješenja za rad odnosno ispunjavanja
uvjeta za rad ugostiteljskih, trgovinskih,
turističkih, obrtničkih i drugih gospodarskih
radnji-objekata na području općine Čitluk, na
sjednici Savjeta načelnika održanoj dana
18.03.2010. godine, općinski načelnik d o n o s i
N A R E D B U
u svezi izdavanja rješenja za rad odnosno
ispunjavanja uvjeta za rad
ugostiteljskih, trgovinskih, turističkih,
obrtničkih i ostalih gospodarskih
radnji-objekata na području općine Čitluk
Članak 1.
Obvezuje se Općinska služba za
gospodarstvo da u upravnom postupku izdavanja
rješenja za rad odnosno ispunjavanja uvjeta za rad
ugostiteljskih, trgovinskih, turističkih, obrtničkih i
ostalih gospodarskih radnji-objekata (u daljnjem
tekstu: gospodarska radnja-objekt) po zahtjevima
pravnih ili fizičkih subjekata primjenjuje odredbe
federalnih odnosno županijskih zakona iz
pojedinih gospodarskih djelatnosti, a naročito u

Broj 2 - Stranica 40

pogledu ispunjenja dokaza koje stranke moraju
dostaviti uz zahtjev, a koji se odnosi na obvezu
dostavljanja uporabne dozvole za objekt u kojem
se namjerava obavljati djelatnost.
Članak 2.
Ukoliko stranka ne može osigurati dokaz
pobliže istaknut u članku 1. Naredbe, u tom
slučaju obvezuje se Općinska služba za
gospodarstvo da u postupku izdavanja rješenja za
rad, odnosno ispunjavanja uvjeta za rad
gospodarske radnje-objekta), sukladno odredbama
ove naredbe, pored ostalih utvrđenih dokaza
(općih i posebnih uvjeta) od podnositelja zahtjeva
zatraži kao dokaz, potvrdu nadležne Općinske
službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša da postoji poslovni prostor u kome se traži
obavljanje djelatnosti, koja zamjenjuje ovaj dokaz.
Na prethodnu potvrdu plaća se posebna pristojba
sukladno članku 5. ove naredbe, a sve sukladno
Tarifnom br.12. Odluke o upravnim pristojbama s
Tarifom (Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/10).
Općinska služba za gospodarstvo će
sukladno dobivenoj potvrdi od Općinske službe za
graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
kao i ostalim traženim dokumentima (općim i
posebnim uvjetima) izdati privremeno rješenje za
rad, najduže na rok od 1 (jedne) godine.
Članak 3.
Ukoliko podnositelj zahtjeva ne priloži
potvrdu iz članka 2. stavak 1. ove naredbe,
Općinska služba za gospodarstvo će odbaciti,
odnosno riješiti zahtjev stranke sukladno
odredbama ZUP-a, odnosno odredbama federalnih
ili županijskih zakona iz pojedine gospodarske
djelatnosti po kojima se zahtjev rješava.
Ukoliko podnositelj zahtjeva priloži uz
tražene dokumente (opće i posebne uvjete)
uporabnu dozvolu za objekt u kojem se nalazi
predmetni poslovni prostor, Općinska služba za
gospodarstvo izdaje rješenje za rad, odnosno
ispunjavanje uvjeta za rad podnositelju zahtjeva
bez traženja potvrde iz stavka 1. ovog članka.
Članak 4.
Privremena rješenja za rad fizičkih i
pravnih subjekta kojima je nadležna općinska
služba za gospodarstvo ranije izdala privremena
rješenja za rad staviti će se van snage u roku
pobliže utvrđenim odredbama federalnih ili
županijskih zakona iz pojedinih gospodarskih
djelatnosti, a ove rokove će posebno za svako
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izdano privremeno rješenje utvrditi Općinska
služba za gospodarstvo.
Sukladno prethodnom stavku ovlašćuje se
Općinska služba za gospodarstvo da stupanjem na
snagu ove naredbe žurno uputi dopise svim
fizičkim i pravnim subjektima koji imaju
privremena rješenja za rad, vodeći računa o
vremenu izdavanja privremenih rješenja, s
napomenom da prostor u kome obavlja djelatnost
ne ispunjava uvjete sukladno zakonu, odnosno ne
posjeduje uporabnu dozvolu za objekt, a sve
sukladno ovoj naredbi.
Članak 5.
Ovlašćuje se Općinska služba za
graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
da može izdavati potvrde iz članka 1. ove naredbe,
koristeći se pri tome zonama pobliže utvrđenim u
Odluci o učešću investitora u troškovima uređenja
građevinskog zemljišta ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/97 i
2/02), a pri tome određujući sljedeću visinu
naknade i to:
- I. zona ...... 10,00 KM/m2
- II. zona .... 8,00 KM/m2
- III. zona .... 5,00 KM/m2
- IV. zona .... 3,00 KM/m2.
Potvrda iz stavka 1. ovog članka mora
pratiti odnosno biti vezana u pogledu datuma za
rješenje koje donosi Općinska služba za
gospodarstvo.
Za objekte koji imaju urednu građevnu
dozvolu naknada za izdavanje potvrde iz stavka 1.
ovog članka se umanjuje za 50%.
Potvrda iz stavka 1. ovog članka služi
samo kao dokaz o postojanju poslovnog prostora u
kome se namjerava obavljati gospodarska
djelatnost iz članka 1. Naredbe i u druge se svrhe
ne može koristiti.
Članak 6.
Naknada iz članka 5. ove naredbe je
prihod Proračuna Općine Čitluk.
Članak 7.
Za izvršenje ove naredbe zadužuju se
Općinska služba za gospodarstvo i Općinska
služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša.
Članak 8.
Ova naredba stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od dana stupanja na

snagu Odluke o upravnim pristojbama s tarifom
općine Čitluk.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-05-530/1-10.
Čitluk, 16. ožujka 2010. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 112., a u svezi sa
člankom 41. točka 6. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), rješavajući po zahtjevu
Općinske službe za graditeljstvo, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša broj: 06-25-426/10, od
03.03.2010. godine, pod točkom C., u svezi
donošenja akta za potrebe rada ove službe, oko
zabrane izdavanja urbanističkih suglasnosti i
građevnih dozvola za gradnju objekata
investitorima i njihovim bližim srodnicima koji su
izgradili ili grade nelegalne objekte na teritoriji
općine Čitluk, općinski načelnik d o n o s i
N A R E D B U
u svezi izdavanja urbanističkih suglasnosti i
građevnih dozvola
I.
Zabranjuje se Općinskoj službi za
graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
da u upravnom postupku izdaje urbanističke
suglasnosti ili građevne dozvole za gradnju
objekata onim podnositeljima zahtjeva fizičkim
(supružnici i djeca u zajedničkom domaćinstvu) ili
pravnim osobama koji su ranije izgradili ili grade
bespravne objekte na teritoriju općine Čitluk.
II.
Ovlašćuje se Općinska služba za
graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
da u provedbi ove naredbe, prema ukazanoj
potrebi kao dokaz, zatraži od podnositelja zahtjeva
izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista).

Ožujak 2010.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Broj 2 - Stranica 42

III.
Za izvršenje ove naredbe zadužuju se
Općinska služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša.

5. da nisu, osim iz opravdanih razloga,
ponavljali godinu studija i
6. da ne primaju stipendiju od drugog
davatelja ili studentski kredit.

IV.
Ova naredba stupa na snagu danom
donošenja i obaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

Članak 3.
Jednokratnu novčanu pomoć ostvarit će
student ako je:
dijete poginulog ili nestalog branitelja iz
Domovinskog rata,
- invalid sa 60% i više invaliditeta,
- dijete bez jednog ili oba roditelja,
- dijete invalida Domovinskog rata i civilnih
invalida (invaliditet 90% i više),
- dijete iz obitelji sa četvero i više djece na
redovitom školovanju ili predškolske dobi,
- dobitnik rektorove nagrade,
- koji pohađa fakultet za deficitarna
zanimanja i
- učenik generacije u srednjoj školi dr.fra
Slavka Barbarića.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-25-616/10.
Čitluk, 25. ožujka 2010. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, 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 i 6/08) i
članka 11. Odluke o izvršenju Proračuna općine
Čitluk za 2010. godinu ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 1/10),
Općinski načelnik d o n o s i
PRAVILNIK
o načinu i kriterijima za dodjelu jednokratne
novčane pomoći studentima u akademskoj
2009/2010. godini
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način i
kriteriji za dodjelu jednokratne novčane pomoći
studentima u akademskoj 2009/2010. godini, visinu
pomoći, postupak dodjele i izvor sredstava.
Članak 2.
Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti za
dodjelu jednokratne 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 i apsolvenata),
4. da studiraju na državnim fakultetima u
Bosni i Hercegovini i Republici
Hrvatskoj,

Članak 4.
Fakulteti (samostalni ili odsjeci) koji se
smatraju deficitarnim zanimanjima općine Čitluk u
akademskoj 2009/2010 godini su:
- građevinski fakultet,
- arhitektonski fakultet (odsjek arhitekture i
urbanizma),
- geodetski fakultet,
- PMF ( odsjek za matematiku i fiziku) i
- fakultet glazbenih umjetnosti.
Članak 5.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može
ostvariti samo jedan student iz obitelji.
Članak 6.
Jednokratne novčane pomoći se dodjeljuju
na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u
sredstvima javnog informiranja.
Postupak za dodjelu jednokratne novčane
pomoći provest će povjerenstvo za dodjelu
jednokratne novčane pomoći ( u daljnjem tekstu
Povjerenstvo).
Zadatak Povjerenstva je: priprema teksta
javnog natječaja za objavu, zaprimanje i vrednovanje
zaprimljenih zahtjeva, te sačinjavanje liste studenata
koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu
pomoć.
Članak 7.
Javni natječaj za dodjelu jednokratne
novčane pomoći studentima sadrži:
a) opće i posebne uvjete za dodjelu
jednokratne novčane pomoći,
b) ukupan broj novčanih pomoći,
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c) ukupan iznos novca koji se raspoređuje,
d) rok za podnošenje zahtjeva,
e) popis dokumentacije koju je student
dužan priložiti uz zahtjev,
f) rok u kome će se objaviti lista studenata
koji su dobili jednokratnu novčanu
pomoć i
g) naziv i adresa tijela kojem se zahtjev
podnosi.
Članak 8.
Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći
donosi Općinski načelnik na temelju liste koju utvrdi
Povjerenstvo.
Članak 9.
Podnositelji zahtjeva po javnom natječaju za
dodjelu jednokratne novčane pomoći će biti
izviješteni o rezultatima putem web stranice i na
oglasnoj ploči općine Čitluk.
Student kojemu nije dodijeljena jednokratna
novčana pomoć može u roku od osam (8) dana od
dana objavljivanja Odluke o dodjeli jednokratne
novčane pomoći podnijeti prigovor Općinskom
načelniku.
Odluka donesena na prigovor je konačna.
Članak 10.
Za akademsku 2009/2010. godinu podijelit će
se ukupno 15.000,00 KM, a iznos pojedinačne
jednokratne novčane pomoći će zavisiti od broja
studenata koji budu ispunjavali tražene uvjete i
stavljenih na Listu.
Jednokratna novčana pomoć studentima će se
isplatiti najkasnije do završetka tekuće akademske
godine.
Članak 11.
Sredstva potrebna za jednokratne novčane
pomoći osiguravaju se u Planu Proračuna općine
Čitluk za 2010. godinu sa pozicije "pomoć i
stipendije za studente", a isplaćivat će se na tekuće
račune studenata.
Članak 12.
Student, koji dobije jednokratnu 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 jednokratnu novčanu pomoć na
temelju lažnih podataka,
- ako napusti redovito studiranje i
- ako izgubi pravo na daljnje redovito studiranje.
Članak 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

Broj 2 - Stranica 43

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-40-383/1-10.
Čitluk, 2. veljače 2010. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, 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 i
6/08), članka 8. Pravilnika o načinu i kriterijima za
dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima u
akademskoj 2009./10. godini («Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk» broj:2/10) i Popisa
kojeg je utvrdilo Povjerenstvo za provedbu Javnog
natječaja, Općinski načelnik d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane pomoći
studentima u akademskoj 2009./2010. godini
Članak 1.
Za akademsku 2009./2010. godinu dodjeljuje
se 21 (dvadeseitjedna) jednokratna novčana pomoć
studentim sa područja općine Čitluk kako slijedi:
R.
br

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ime i prezime
JMB studenta

Ante Dugandžić
3110989150066
Nikolina Nikolić
2812986156137
Marija Mandžo
0909988155029
Ivan Škegro
1205989150035
Kristina Primorac
2806989155026
Iva Soldo
1712987157732
Magdalena
Primorac
2605988155051
Ružica Vučić
3003989155040
Marija Bevanda
1005989155011

Fakultet i godina
studija

Građevinski u
Mostaru, 2. godina
PMF,glazbena
kultura, 4. godina
Strojarstvo i račun.
u Mostaru,3. godina
Filozofski u
Mostaru, 2. godina
Ekonomski u
Mostaru,
2. godina
Filozofski u
Zagrebu, religij.,
3. godina
Filozofski u Splitu,
eng. i književ.,
2. godina
Agronomskoprehramb. Mostar,
2. godina
Ekonomski u
Mostaru, 2. godina

Ispunj
-ava
uvjete
iz
pravilnika

čl.3.
t.3.i 7.
čl.3.
t.7.
čl.3.
t.5.
čl.3.
t.5.
čl.3.
t.3.
čl.3.
t.5.
čl.3.
t.5.
čl.3.
t.3.
čl.3.
t.5.
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10
11

Helena Ostojić
1307987155037
Andrija Prskalo,
2907989150041

13

Ivan Brkić
2306989150056
Dijana Jurilj
2109989195041

14

Marija Pehar
2103983156348

12

15
16
17
18
19
20
21

Franjo Primorac
1710989150007
Dajana Radišić
2606989155043
Darko Kvesić
1910988150045
Lucija Rozić
2508988155048
Marina Vasilj
1609987175077
Anamarija Sušac
2411989155005
Olga Miloš
1309989155061
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PMF, razr.nastava,
4. godina
Građevinski u
Mostaru,
2. godina
Građevinski u
Mostaru, 2. godina
Ekonomski fakultet
u Mostaru, 2.
godina
Glazbena umjetnost
na PMF Mostaru, 3.
godina
Ekonomski Mostar,
2. godina
PMF u Splitu,
matematika, 2.
godina
Građevinski fakultet
u Mostaru, 3.
godina
Filozofski , 3.
godina
PMF u Mostaru
biol.i kemija, 4.
godina
Građevinski
fakultet u Mostaru,
2. godine
Medicinski fakultet
u Zagrebu, 2.
godina

Studenti su dužni u roku 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.

čl.3.
t.3.
čl.3.
t.7.
čl.3.
t.7.
čl.3.
t.3.

Članak 3.
Student koji se prijavio na Javni natječaj za
dodjelu jednokratne novčane pomoći, a nije dobio
istu, može izjaviti prigovor u roku pet dana od dana
objavljivanja ove odluke na web stranici ili oglasnoj
ploči općine Čitluk.
Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a
odluka o prigovoru je konačna.

čl.3.
t.5.i7.
čl.3.
t.3.
čl.3.
t.7.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web
stranici općine Čitluk i u „Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk“.

čl.3.
t.7.
čl. 3.
t. 5.
čl. 3.
t.6.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

čl.3.
t.5.i 7.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

čl.3.
t.5.

Broj: 02-40-383/4-10.
Čitluk, 29. ožujka 2010. godine

Članak 2.
Jedinični iznos jednokratne novčane pomoći
iznosi 714,00 KM (sedamstoičetrnaestKM) i isplatit
će se studentima iz članka 1. ove odluke na tekuće
račune do kraja tekuće akademske godine.

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:
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NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.

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
Web:
Fax:
036/ 642 - 537
E-mail: brotnjo@citluk.ba
- Uredništvo
opcinsko.vijece@citluk.ba - OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK

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.

