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Na temelju članka 8. stavak 3. alineja
četvrta i članka 13. stavak 2., alineja četvrta,
Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH
("Službene novine FBiH", broj: 49/06), članka 15.
točka 4. Zakona o komunalnoj djelatnosti
("Narodne novine HNŽ", broj: 4/04), kao i članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), te članka 88. stavak 2.,
članka 113. alineja treća, članka 114. i članka 115.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/11), sukladno članku 9. točka 3.
Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 27. veljače
2013. godine d o n i j e l o j e
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O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju
(naplati) posebnog komunalnog doprinosa ekološke pristojbe
Članak 1.
U Odluci o uvođenju (naplati) posebnog
komunalnog doprinosa - ekološke pristojbe,
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/12 i 3/12), (u daljnjem tekstu:
Odluka), članak 4. Odluke mijenja se i glasi:
" Na području općine Čitluk utvrđuju se
zone za smještajne objekte u naseljima i
lokalitetima kako slijedi:
I zona:
Svi hoteli na području općine Čitluk;
U naseljima Međugorje i Bijakovići i to:
od raskrižja za Sivriće do mosta kod pošte s lijeve
strane puta (prvi red objekata), od raskrižja za
Sivriće do k.č.1221 K.O.Međugorje s desne strane
puta (prvi red objekata) uključujući objekat Grge
Vasilja,od navedene k.č. pravcem do ulaza na
parking župnog ureda, pa prema groblju
„Kovačica“,dalje putem prema Ćorkovom docu
presjecajući glavni put, te pravcem kroz polje do
k.č. 2825 K.O. Bijakovići (s lijeve strane). Od
navedene k.č. kroz polje pravcem do k.č. 3810/1
K.O. Međugorje uključujući navedenu k.č.,pa
između objekata Šoljića i Gordana Jerkovića dalje,
presjecajući put između objekata G-tour-a i WolfKaja Blaženke (sve s lijeve strane), presjecajući
put iza objekta Nike(Branka)Ostojića na desnoj
strani i Mate Pavlovića (pansion „Verite“) na
lijevoj strani istog puta.Granica I zone je „novi
put“prema Čitluku obuhvatajući sve objekte s
lijeve strane „novog puta“ do mosta.
II zona:
Područje naselja Čitluk;
U naseljima Međugorje i Bijakovići i to:
od raskrižja za Čapljinu do benzinske crpke
„Aura“ s lijeve strane puta,zatim lijevo dijelom
lokalnog puta prema Sivrićima,pa poljem do
raskrižja Vasilji - Čilići, te pravcem do k.č.2825
K.O.Bijakovići, dalje pravcem obuhvatajući sve
objekte „Podbrda“ do k.č.256 K.O.Bijakovići
presjecajući „novi put“ prema Čitluku i dalje
iznad Gljivare obuhvatajući objekte s lijeve strane
granice II zone do raskrižja za Čapljinu.
III zona:
Ostala naselja općine Čitluk;
Kao i ostali djelovi MZ Međugorje i MZ
Bijakovići.".
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Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-22/5-13.
Čitluk, 27. veljače 2013. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 8. stavak 3., alineja
jedanaesta, podalineja peta, Zakona o načelima
lokalne samouprave ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj: 49/06), članka 2.
stavak 1., članka 8. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 6/06,
75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), članka 4. stavak 2.,
članka 13.stavak 4., Zakona o cestama Federacije
Bosne i Hercegovine
("Službene novine
Federacije BiH", broj: 12/10 i 16/10), članka 6.
Zakona o javnim cestama ("Narodne novine
Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 1/02),
kao i članka 17. alineja jedanaesta i članka 27.
točka 25. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08 i
6/08), Općinsko vijeće općine Čitluk na sjednici
održanoj dana 27. veljače 2013. godine
donijelo je

ODLUKU
o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja
na lokalnim prometnicama u naseljima
Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina Čitluk
Članak 1.
Ovom odlukom uvodi se zona posebnog
prometnog ustroja na lokalnim prometnicama u
naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica,
propisuju se uvijeti, način korištenja, naknada za
uporabu, te mjere za provođenje (dalje u tekstu:
Odluka).
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Članak 2.
U zoni posebnog prometnog
ustroja
zabranjuje se prometovanje svih mini buseva sa
više od 9 sjedišta i autobusa, ukoliko nemaju
istaknutu potvrdu o uplaćenoj naknadi za uporabu
zone posebnog prometnog ustroja (u daljnjem
tekstu: naknada).
Od zabrane iz stavka 1. ovog članka
izuzimaju se školski autobusi i autobusi koji
obavljaju prijevoz na javnom linijskom prijevozu
putnika u cestovnom prometu.
Članak 3.
Naknadu iz članka 2. Odluke plaćaju
prijevoznici.
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1. za autobus od 10 do 14 mjesta ......400,00 KM,
2. za autobus od 15 do 33 mjesta ..... 800,00 KM,
3. za autobus preko 34 mjesta .......1.500,00 KM.
U naknade iz prethodnih stavaka uključen
je PDV.
Članak 6.
Potvrda o uplaćenoj naknadi izdaje se u
obliku vinjete koja se obvezno postavlja na
vidljivom mjestu prednjega vjetrobranskog stakla
vozila i koja vrijedi samo za jedno vozilo.
Pravilnikom će se odrediti način prodaje i
distribucije, oblik, sadržaj i vrijeme trajanja
vinjete, mjesto i način postavljanja, te način
evidencije i izdavanja vinjete iz članka 4. i članka
5. Odluke.

Članak 4.
Članak 7.
Naknada iz prethodnoga stavka plaća se
Javnom poduzeću "Broting" d.o.o. Čitluk, (u
daljnjem tekstu: Javno poduzeće), a koristi se za
financiranje izgradnje, uređenja i rekonstrukcije
lokalnih cesta i prometne infrastrukture u zoni
posebnog prometnog ustroja.
Neto prihod ostvaren po naknadi iz stavka
1. ovoga članka u omjeru 80% ulaže se u zonu
posebnog prometnog ustroja.
Članak 5.
Naknada iz članka 2. Odluke može se
platiti za razdoblje od 2 (dva) dana i za razdoblje
od 7 (sedam) dana.

Nadzor nad prometovanjem vozila u zoni
posebnoga prometnog ustroja obavljat će djelatnici
kontrole parkinga i komunalni redari Javnog
poduzeća, komunalni inspektori i djelatnici
Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ/K.
Ako se nadzorom iz stavka 1. ovog članka
utvrdi da vozilo obavlja prijevoz bez vidljivo
istaknute važeće vinjete, vozilo se isključuje iz
prometa, o čemu će se sačiniti zapisnik koji se
dostavlja nadležnoj inspekciji, odnosno Policijskoj
stanici ili ispostavi, radi pokretanja prekršajnog
naloga, odnosno prekršajnog postupka.
Iz prometa se isključuje i vozilo čiji vozač
odbije izvršiti kontrolu vinjete na zahtjev ovlaštene
osobe.

Za razdoblje od 2 (dva) dana naknada
iznosi:
1. za autobus od 10 do 14 mjesta ........10,00 KM,
2. za autobus od 15 do 33 mjesta ....... 20,00 KM,
3. za autobus preko 34 mjesta ........... 40,00 KM.
Naknada iz članka 1. Odluke plaća se za
razdoblje od 7 (sedam) dana i iznosi:
1. za autobus od 10 do 14 mjesta ........25,00 KM,
2. za autobus od 15 do 33 mjesta ....... 50,00 KM,
3. za autobus preko 34 mjesta ...........100,00 KM.
Prijevoznicima
koji
imaju
vozila
registrirana u Policijskoj stanici Čitluk omogućuje
se plaćanje godišnje naknade za ta vozila i ista
iznosi:

Članak 8.
Privremeno isključivanje vozila iz prometa
vrše nadležni inspektori i djelatnici Ministarstva
unutarnjih poslova HNŽ/K.
Isključivanje iz prometa vrši se skidanjem
registarskih pločica s vozila kojim je vršen
prijevoz bez vinjete i oduzimanjem prometne
dozvole na zapisnik sačinjen na licu mjesta.
Djelatnici kontrole parkinga i komunalni
redari Javnog poduzeća iz članka 6. stavak 1.
Odluke mogu izvršiti i privremenu blokadu vozila
bez uredno istaknute vinjete, putem "lisica", uz
obvezu
isticanja
obavijesti
na
vozilu
odgovarajućim znakom da je vozilo blokirano.
Prijevoznik može nastaviti prijevoz nakon
što plati naknadu Javnom poduzeću.
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U vrijeme dok je vozilo isključeno iz
prometa prijevoznik se stara o isključenom vozilu i
snosi sve posljedice isključenja iz prometa.

•

KAZNENE ODREDBE
Članak 9.

Novčanom kaznom, kaznit će se za
prekršaj prijevoznik koji obavlja prijevoz bez
vinjete:
1. za autobus od 10 do 14 mjesta.......250,00 KM,
2. za autobus pd 15 do 33 mjesta...... 500,00 KM,
3. za autobus preko 33 mjesta ........1.000,00 KM.
Novčanom kaznom od 100,00 do 300,00
KM, kaznit će za prekršaj fizička osoba - vozač
autobusa.
Članak 10.
Novčane kazne naplaćene po ovoj odluci
prihod su Općine Čitluk, a koriste se za
financiranje izgradnje, uređenja i rekonstrukcije
lokalnih cesta, kao i prometne infrastrukture u zoni
posebnog prometnog ustroja.
Članak 11.

Broj 2 - Stranica 28

20
Temeljem članka 27. točka 18. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08) i članka 18.
Odluke o javnim priznanjima Općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 3/10), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 27. veljače 2013. godine,
donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu
javnih priznanja Općine Čitluk
Članak 1.
Za članove Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Općine Čitluk (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo), imenuju se:
1. Marin Radišić - predsjednik
Povjerenstva;
2. Ivo Jerkić - zamjenik predsjednika
Povjerenstva;
3. Jakov Stojić - član;
4. Mate Miletić - član;
5. Borislav Šimović - član;
6. Krešimir Šego - član;
7. Ivan Sivrić - član.

Pravilnik iz članka 6. stavak 2. odluke
donosi Općinski načelnik.

Članak 2.

Članak 12.

Članovi Povjerenstva postupat će sukladno
odredbama Odluke o dodijeli javnih priznaja
općine Čitluk.

Ova odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk", a primjenjuje se od 01.
travnja 2013. godine.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Broj: 01-06-22/6-13.
Čitluk, 27. veljače 2013. godine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-22/7-13.
Čitluk, 27. veljače 2013. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Temeljem članka 32. i članka 53. Zakona o
premjeru i katastru zemljišta ("Službeni list SR
BiH", broj:14/78, 12/87, 12/89 i 26/90), članka 27.,
točka 2. i članka 111. stavak 2. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 27. veljače 2013.godine,
donijelo je

Na temelju članka 44.,45. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj:1/02 i 4/02), rješavajući
u predmetu JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, za dodjelu
izvangradskog građevnog zemljišta na korištenje
neposrednom pogodbom u svrhu izgradnje
transformatorske stanice u Biletićima, Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 27. veljače
2013. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za izmjenu
granica katastarskih općina
Članak 1.
U Povjerenstvo za izmjenu
katastarskih
općina
(u
daljnjem
Povjerenstvo) imenuju se:

granica
tekstu:

1. Dragan Šaravanja-geodetski stručnjakPredsjednik Povjerenstva-stalni član;
2. Po 2 (dva) člana iz svake katastarske
općine za koju se mijenjaju granice - promjenjivi
članovi;
Zamjenici:
1.Anđelka Stojić-geodetski stručnjak;
2.Predstavnik mjesne zajednice
3.Predstavnik mjesne zajednice.
Članak 2.
Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od 4
(četiri) godine.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-22/8-13.
Čitluk, 27. veljače 2013. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

RJEŠENJE
1. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dodjeljuje
se na korištenje, neposrednom pogodbom,
neuređeno građevno zemljište iz državnog
vlasništva u svrhu izgradnje transformatorske
stanice u Biletićima, uz naknadu, označeno kao:
-k.č. 1689/20 „Greda“ površine 10 m2
K.O.Krućevići (nova k.č.1574/3) K.O. Biletići.
2. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dužno je na
ime naknade za korištenje neuređenog građevnog
zemljišta uplatiti iznos od 20,oo KM/m2, što
ukupno iznosi 200,oo KM, na račun Općinskog
vijeća Čitluk broj: 3380002200014877, kod
UniCredit banke d.d., odmah po primitku Rješenja.
3. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dodjeljuje
se na korištenje predmetno zemljište pod uvjetom
da u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja podnese zahtjev nadležnoj općinskoj
službi za upravu da mu se izda odobrenje za
građenje, odnosno da u roku od jedne godine od
dana izdavanja odobrenja za građenje izvede
pretežne radove, u protivnom oduzet će mu se to
pravo.
4. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, oslobođeno
je plaćanja naknade za pogodnosti-renta.
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5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
neuređenom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog
Rješenja u korist:
JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara,
sa dijelom 1/1,
a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
6. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dužno je na
ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Obrazloženje
JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, podnijelo
je
zahtjev
broj:07-33-1295/12
od
05.11.2012.godine, za dodjelu na korištenje
neuređenog građevnog zemljišta iz državnog
vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje
transformatorske stanice u K.O. Biletićima, na
navedenom lokalitetu.
U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je:
-

-

Situacija terena za navedenu parcelu ;
Mišljenje
Općinske
službe
za
graditeljstvo, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša broj:06-25-3485/12 od
17.12.2012. godine;
Izvod iz Posjedovnog lista broj:34
K.O. Biletići;
Zemljišnoknjižni izvadak;
Mišljenje Javnog pravobraniteljstva
općine
Čitluk,
broj:M:5/13 od
11.02.2013. godine.

Ocjenom svih dokaza u postupku utvrđeno
je da su se stekli uvjeti za dodjelu građevnog
zemljišta na korištenje sukladno Zakonu o
građevnom zemljištu ("Službene novine Federacije
BiH", broj: 25/03 i 67/05), Odluci o uvjetima i
načinu dodjele građevnog zemljišta državnog
vlasništva u svrhu gradnje objekata trajnog
karaktera ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
Čitluk" broj:1/02 i 4/02).
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Imenovano poduzeće oslobođeno je
plaćanja naknade za pogodnosti - rente, jer se radi
o neuređenom građevnom zemljištu.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-22/11-13.
Čitluk, 27. veljače 2013. 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 27. veljače 2013. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2012. godinu
Općinskog izbornog povjerenstva 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: 01-06-22/2-13.
Čitluk, 27. veljače 2013. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 27. veljače 2013. godine donijelo j e

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-22/4-13.
Čitluk, 27. veljače 2013. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2012. 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

___________________________
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Na temelju članka 95 stavak 2. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju («Narodne novine
HNŽ/K »,broj: 5/00, 4/04 i 5/04), te članka 111. a u
svezi s člankom 27. točka 25. Statuta općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća Čitluk» broj:
2/08 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 27. veljače 2013.godine d o n o s i

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-22/3-13.
Čitluk, 27. veljače 2013. 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
i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 27. veljače 2013. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i
dopuni Statuta Osnovne škole Bijakovići
u Bijakovićima
Članak 1.
Ovim zaključkom se daje suglasnost na
Odluku Školskog odbora Osnovne škole Bijakovići
u Bijakovićima broj: 04-01-44/13 od 01. veljače
2013. godine kojom se mijenja članak 4. i
dopunjuje članak 9. Statuta Škole.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk.

ZAKLJUČAK
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2012. godinu
Kulturno-informativnog centra Čitluk.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-22/9-13.
Čitluk, 27. veljače 2013. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

veljača 2013.
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Na temelju članka 95 stavak 2. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju («Narodne novine
HNŽ/K»,broj: 5/00, 4/04 i 5/04), te članka 111. a u
svezi s člankom 27. točka 25. Statuta općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk»
broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 27. veljače 2013.godine d o n o s i
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i
dopuni Statuta Osnovne škole Čerin u Čerinu
Članak 1.
Ovim zaključkom se daje suglasnost na
Odluku Školskog odbora Osnovne škole Čerin u
Čerinu broj: 10-02-44/13 od 04. veljače 2013.
godine kojom se mijenja članak 4. i dopunjuje
članak 9. Statuta Škole.
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: 01-06-22/10-13.
Čitluk, 27. veljače 2013. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu novčane pomoći studentima sa
područja općine Čitluk u akademskoj
2012./2013. godini
I.
Raspisuje se javni natječaj za dodjelu
novčanih pomoći redovitim studentima
u
akademskoj 2012./2013. godini.
Novčana pomoć iznosi 100,00 KM
mjesečno za studente koji ispunjavaju opće i
posebne uvjete propisane člancima 2. i 3.
Pravilnika o načinu i kriterijima za dodjelu
novčane
pomoći studentima u akademskoj
2012./2013. godini.
Novčana pomoć će se isplaćivat u jednakim
mjesečnim iznosima (10 mjeseci), počevši
retroaktivno od 01. studenog 2012. godine do 31.
kolovoza 2013. godine.
II.
Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti
za dodjelu novčane pomoći 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 dodiplomskog studija),
4. da studiraju na državnim fakultetima u
Bosni i Hercegovini i Republici
Hrvatskoj,
5. da nisu, osim iz opravdanih razloga,
ponavljali godinu studija,i
6. da ne primaju stipendiju od drugog
davatelja ili studentski kredit ili
subvenciju za smještaj u studentski
dom i
7. da nisu stariji od 26 godina.
III.

 NAČELNIK OPĆINE
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Na temelju članka 11. Odluke o izvršenju
Proračuna općine Čitluk za 2013. godinu
(„Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 1/13) i Pravilnika o načinu i
kriterijima za dodjelu novčane pomoći studentima
u akademskoj 2012./2013. godini načelnik općine
Čitluk, r a s p i s u j e

Posebni uvjeti koje trebaju ispunjavati
studenti za dodjelu novčane pomoći:
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% i
više),
5. dijete iz obitelji sa četvero i više djece
na
redovitom
školovanju
ili
predškolske dobi,

veljača 2013.
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6. dobitnik rektorove ili dekanove
nagrade,
7. koji pohađa fakultet za deficitarna
zanimanja,
8. učenik generacije u srednjoj školi
dr.fra Slavka Barbarića u Čitluku i
9. sa minimalnim prosjekom ocjena 3,00
ili 7,25 sveukupnog studiranja.
IV.
Odluku o dodjeli novčane pomoći
studentima donosi Općinski načelnik na temelju
Liste koju sačini Povjerenstvo.
V.
Uz zahtjev (sa naznakom kontakt telefona)
za dodjelu novčane pomoći student je dužan
priložiti slijedeću dokumentaciju:
1. Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3
mjeseca;
2. Dokaz da je student: dijete poginulog
branitelja (rješenje), invalid ili dijete
invalida (rješenje), iz obitelji sa četvero
djece na redovitom školovanju ili
predškolske dobi (rodni listovi i potvrde
ustanova o redovitom školovanju), da je
dobitnik rektorove ili dekanove nagrade;
3. Potvrde fakulteta:
- da je redovit student,
- o prosjeku ocjena sveukupnog studiranja
i
- da nije ponavljao niti jednu godinu
studija osim iz opravdanih razloga;
4. Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju od
drugog davatelja, studentski kredit ili
subvenciju;
VI.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest)
dana od dana objavljivanja javnog natječaja na
oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Čitluk:
www.citluk.ba
Prijave na natječaj s priloženom
dokumentacijom podnose se na adresu:
OPĆINA ČITLUK, Kralja Tomislava 87,
88260 Čitluk - Povjerenstvu za provedbu javnog
natječaja za dodjelu novčane pomoći studentima u
akademskoj 2012./2013. godini, s naznakom: "Ne
otvarati".
Sve dodatne informacije zainteresirani
mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene
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djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon:
036/640-543.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće
se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta
za dodjelu novčane pomoći neće se vraćati
podnositeljima.
Svi sudionici natječaja biti će obaviješteni
na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine
Čitluk: www.citluk.ba o rezultatima natječaja u
roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja
odluke o dodjeli novčane pomoći.
Student kojemu nije dodjeljena novčana
pomoć za akademsku 2012./2013. godinu može u
roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja
rezultata natječaja podnijeti prigovor Načelniku
općine Čitluk.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-40-584/1-13.
Čitluk, 18. veljače 2013. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
____________________________
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Na temelju članka 41. točka 19. Statuta
općine Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“, broj: 2/08 i 6/08) i članka 5. stavak
2. i 3. Pravilnika o načinu i kriterijima za dodjelu
novčane pomoći studenatima u akademskoj
2012./2013. godini, načelnik općine Čitluk,
donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu
novčanih pomoći studentima u akademskoj
2012./2013. godini
Članak 1.
U Povjerenstvo za dodjelu novčane
pomoći studentima u akademskoj 2012./2013.
godini (daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

veljača 2013.

1.
2.
3.
4.
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Ilko Prusina, predsjednik
Zdenka Boras, član
Željka Prusina, član
Ivo Bevanda, član
Irena Bago član.
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Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način
i kriteriji za dodjelu novčane pomoći studentima u
akademskoj 2012./2013. godini, visinu pomoći,
postupak dodjele i izvor sredstava.

Članak 2.
Članak 2.
Zadatak Povjerenstva je da pripremi tekst
javnog natječaja koji se objavljuje, zaprimi
zahtjeve za dodjelu stipendija i iste vrednuje i
obradi, te sačini Listu studenata koji su ostvarili
pravo na novčanu pomoć sukladno uvjetima
pobliže utvrđenim u Pravilniku o načinu i
kriterijima za dodijelu novčane pomoći
studenatima u akademskoj 2012./2013. godini i
istu dostavi općinskom načelniku.
Odluku o dodjeli stipendija donosi
općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

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 dodiplomskog studija),
4. da studiraju na 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
7. da nisu stariji od 26 godina.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Članak 3.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-40-584/2-13.
Čitluk, 18. veljače 2013. 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 2013. godinu («Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk» broj:1/13)
Općinski načelnik d o n o s i
PRAVILNIK
o načinu i kriterijima za dodjelu novčane
pomoći studentima u akademskoj
2012./2013. godini

-

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 i dekanove nagrade,
koji pohađa fakultet za deficitarna
zanimanja,
učenik generacije u srednjoj školi dr.fra
Slavka Barbarića i
student sa minimalnim prosjekom ocjena
3,00 ili 7,25 sveukupnog studiranja.
Članak 4.

Fakulteti (samostalni ili odsjeci) koji se
smatraju deficitarnim zanimanjima općine Čitluk u
akademskoj 2012/13 godini su :
- arhitektonski fakultet (odsjek arhitekture i
urbanizma),
- geodetski fakultet,
- PMF ( odsjek za matematiku i fiziku) i
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fakultet
glazbenih
(instrumentalni smjerovi).

umjetnosti

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).
Zadatak Povjerenstva je: priprema teksta
javnog natječaja za objavu, zaprimanje i
vrednovanje zaprimljenih zahtjeva, te sačinjavanje
liste studenata koji su ostvarili pravo na novčanu
pomoć.
Članak 7.
Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći
studentima sadrži:
a) opće i posebne uvjete za dodjelu novčane
pomoći,
b) ukupan iznos novca koji se raspoređuje,
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 8.
Odluku o dodjeli novčane pomoći donosi
Općinski načelnik na temelju liste koju utvrdi
Povjerenstvo.
Članak 9.
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 10.
Za akademsku 2012/13 godinu podijelit će
se ukupno 50.000,00 KM.
Mjesečni iznos novčane pomoći po studentu
iznosi 100,00 (stotinu) KM.
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Novčana pomoć će se isplaćivati u jednakim
mjesečnim iznosima (10 mjeseci), počevši
retroaktivno od 01. studenoga 2012. godine do 31.
kolovoza 2013. godine.
Članak 11.
Sredstva potrebna za novčane pomoći osiguravaju
se u Planu Proračuna općine Čitluk za 2013.
godinu sa pozicije „pomoć i stipendije za
studente“, a isplaćivat će se na tekuće račune
studenata.
Članak 12.
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.
Članak 13.
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: 02-40-584/13.
Čitluk, 15. veljače 2013. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.

_______________________

veljača 2013.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

Broj 2 - Stranica 36

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Kralja Tomislava 87

Službeno glasilo izlazi prema potrebi.
Naklada 100 primjeraka.
Glavni i odgovorni urednici: Mario Rozić, dipl.iur. i Ivo Bevanda, dipl.iur.
Tel.:
036/ 640 - 525; 640-518
Fax:
036/ 640 - 537
E-mail: brotnjo@citluk.ba
tajnik.vijece@citluk.ba
Web: www.citluk.ba

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

