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Na temelju članka 13. stavka 2. točke 5. a
u vezi članka 8. Zakona o načelima lokalne
samouprave Federacije Bosne i Hercegovine,
(„Službene novine FBIH“, broj: 49/06), članka 6.
Zakona o građevinskom zemljištu („Službene
novine FBIH“, broj 25/03, 67/05) i člana 13.
Statuta Općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), Općinsko vijeće općine Čitluk na sjednici
dana 27. veljače 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o zakupu državnog izgrađenog građevnog
zemljišta do privođenja zemljišta trajnoj
namjeni
I – OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se uvjeti, način
davanja i prestanak prava na zakup državnog
izgrađenog građevnog zemljišta u državnom
vlasništvu na području općine Čitluk kao i visina
naknade za zakup zemljišta u državnom vlasništvu
koje se privremeno koristi dok se zemljište ne
privede trajnoj namjeni.
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Članak 2.
Po izgrađenim građevnim zemljištem u
državnom vlasništvu, u smislu ove odluke,
smatraju se sve javne površine kao i drugo
zemljište koje je u zemljišnoj knjizi ili u katastru
zemljišta upisano kao državno vlasništvo, odnosno
na kojem općina Čitluk ima pravo korištenja,
upravljanja, raspolaganja ili vlasništva.
Samo ono državno zemljište koje nije
privedeno trajnoj namjeni može se davati u zakup,
a predstavlja ono državno izgrađenog građevnog
zemljište koje je određeno posebnim Programom.
Članak 3.
Nitko ne smije započeti koristiti zemljište u
državnom vlasništvu prije nego ne zaključi ugovor
o zakupu i plati određenu zakupninu, ako ovom
odlukom nije drugačije određeno.
Zakupljeno zemljište zakupoprimatelj je
dužan održavati sukladno pažnjom dobrog
domaćina.
Nakon prestanka zakupa državnog
zemljišta zakupoprimatelj je obavezan ukloniti sve
tragove svog korištenja tj. zemljište dovesti u stanje
kakvo je bilo prije zakupa.
II – UVJETI, NAČIN DAVANJA I PRESTANAK
PRAVA NA ZAKUP DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA

Članak 4.
Lokacije izgrađenog građevnog državnog
zemljišta koje se daju u zakup utvrđene su
programom kojeg donosi Načelnik općine na
prijedlog Službe za graditeljstvo, prostorno
uređenje i zaštite okoliša i Službe za geodetske i
imovinsko pravne poslove općine Čitluk.
Program, iz prethodnog stava, sadrži detaljno
označene površine na kojima se može dati u zakup
izgrađeno građevno zemljište, urbanističkotehničke uvjete i druge uvjete, te elemente potrebne
za zaključivanje ugovora o zakupu izgrađenog
građevnog državnog zemljišta.
Lokacije izgrađenog građevnog državnog
zemljišta koje se daju u zakup utvrđuje Služba za
geodetske i imovinsko pravne poslove općine
Čitluk na zahtjev zainteresiranog korisnika ili po
službenoj dužnosti, a u skladu sa programom iz
stavka 1. ovog članka.
Članak 5.
Zahtjev za zaključenje ugovora o zakupa
treba da sadrži:
- ime i prezime, odnosno naziv pravne
osobe i adresu podnositelja zahtjeva,
- situaciju okolnog prostora sa ucrtanim
mjestom koje bi se koristilo (mikrolokacija) ili kopija katastarskog plana,
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- posjedovni list,
- namjenu korištenja zemljišta,
- po potrebi i ostale podatke.
Ugovor o zakupu sadrži:
- podatke o ugovornim stranama,
- mikro-lokaciju,
- površinu zemljišta koja se daje u zakup u
m2,
- vrijeme trajanja zakupa,
- iznos zakupnine te način i rok plaćanja,
- svrhu i način korištenja javne površine,
- uvjete i način prestanka zakupa,
- obvezu zakupoprimca o uspostavljanju
prijašnjeg stanja nakon prestanka zakupa,
- po potrebi regulirat će se ostala prava i
obveze ugovornih strana.
Članak 6.
Ugovor o zakupu zaključuje se na
određeno vrijeme, najduže na period od 1 (jedne)
godine, a izuzetno na temelju odluke Općinskog
vijeća može se izdati i na duže razdoblje.
Nakon isteka važenja ugovora o zakupu
zakupoprimatelj može tražiti produženje ugovora o
zakupu na razdoblje koji odredi zakupodavatelj.
O primljenim zahtjevima za zaključivanje
ugovora o zakupu kao i o izdanim ugovorima
nadležna Služba za geodetske i imovinsko pravne
poslove općine Čitluk vodi posebnu evidenciju.
Članak 7.
Pravo zakupa zemljišta prestaje u slučaju:
- istekom razdoblja na koji je zaključen
ugovor o zakupu,
- ako zakupoprimatelj ustupi zemljište u
podzakup,
- ako zakupoprimatelj ne koristi zemljište u
skladu sa namjenom utvrđenom
ugovorom o zakupu,
- jednostranog raskida ugovora bilo koje
ugovorne strane.
Članak 8.
Zemljište u državnom vlasništvu može se dati
u zakup:
1. na temelju javnog natječaja,
2. na temelju zahtjeva zainteresirane
stranke za privremeno korištenje državnog
zemljišta.
Članak 9.
Ako se zemljište daje u zakup putem javnog
natječaja, odluku o raspisivanju natječaja donosi
Načelnik općine.
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Natječaj se objavljuje u lokalnim sredstvima
javnog informiranja, na Oglasnoj ploči Općine
Čitluk i web stranici Općine Čitluk.
Tekst natječaja sadrži:
1. naziv i sjedište organa koji provodi
natječaj,
2. podatke o zemljištu koje se daje u zakup
(mjesto, lokaciju, površinu, kulturu, klasa
i slično).
3. početni iznos naknade za davanje
zemljišta u zakup,
4. vrijeme trajanja zakupa,
5. rok za podnošenje ponude na natječaj,
6. način podnošenja ponude na natječaj,
7. način obavještavanja o rezultatima
natječaja,
8. postupak po prigovorima na natječaj,
9. uvjete i način prestanka prava zakupa,
10. uvjete prvenstva za davanje zemljišta u
zakup,
11. upozorenje da će se bez razmatranja
odbaciti neblagovremene i nepotpune ponude.
Članak 10.
Pravo prvenstva na natječaju ima onaj
ponuđač koji ponudi veći iznos.
Ako dva ili više ponuđača ponude istu
visinu zakupnine, pravo prvenstva pripada onom
ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu.
Članak 11.
Prilikom prijema prijava i ponuda na
natječaj na njima se obavezno označava datum i
točno vrijeme prijema.
Članak 12.
Načelnik općine imenuje povjerenstvo od
najmanje 3 (tri) člana za otvaranje ponuda i
davanje prijedloga za odabir najpovoljnijeg
ponuđača.
Članak 13.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača
donosi Načelnik općine.
Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuđača može se u roku od 8 dana od dana
prijema obavijesti o odabiru izjaviti prigovor
Žalbenom vijeću Općinskog vijeća općine Čitluk,
kao drugostupanjskom tijelu.
Odluka drugostupanjskog tijela je konačna
i protiv iste se može pokrenuti upravni spor tužbom
pred nadležnim sudom.
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Članak 14.
Administrativno-tehničke poslove vezane
za raspisivanje natječaja, sačinjavanje prijedloga
ugovora, evidenciju zaključenih ugovora o zakupu,
kao i evidenciju naplate vrši Služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove.
Članak 15.
Zakupoprimatelj zemljišta je dužan da
zemljište koje mu je dodjeljeno u zakup koristi na
način i pod uvjetima utvrđenim ugovorom.
Zakupoprimatelj je dužan vratiti zemljište u
stanje u kakvom mu je dodijeljeno u zakup, kada se
prema odredbama ove odluke steknu uvjeti za
prestanak zakupa, bez prava na naknadu za
eventualno uložena sredstva, osim ako ugovorom o
zakupu nije drugačije regulirano.
Zakupoprimatelj zemljišta nema pravo da
daje u podzakup zemljište trećim osobama.
Članak 16.
O prestanku prava zakupa, Služba za
geodetske i imovinsko-pravne poslove će
obavijestiti zakupca i urbanističko-građevinskog
inspektora općine Čitluk.
Ugovor o zakupu ne može se zaključiti sa
osobom koja nije u cijelosti izmirila zakupninu iz
prethodnih godina.
III. NAKNADA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U
DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Članak 17.
Za privremeno korištenje zemljišta u
državnom vlasništvu plaća se zakupnina.
Zakupnina je prihod Općine Čitluk.
Plaćanje zakupnine ne isključuje plaćanje
ostalih propisanih obveza.
Članak 18.
Zakupnina se plaća prije potpisivanja
ugovora o zakupu, a najkasnije na dan
zaključivanja ugovora o zakupu.
U slučaju nastanka spora nakon zaključenja
ugovora, zakupodavatelj i zakupoprimatelj će
nastojati mirnim putem riješiti, u protivnom će
svoja prava ostvarivati u postupku pred nadležnim
sudom.
Članak 19.
Visina naknade zakupnine za izgrađeno
građevno zemljište utvrđuje se po 1m2 mjesečno po
zonama:

veljača-ožujak 2014.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

I ZONA

Broj 2 - Stranica 24

13

-

Šire urbano područje Čitluka, Međugorje,
Bijakovići:
1. za postavljanje privremene
građevine .....................................10,00 KM;
2. za ostalu površinu koja je određena
ugovorom.......................................5,00 KM.
II ZONA

Temeljem članka 27. točka 3. i članka
111. stavak 2. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08,
6/08 i 3/13), na prijedlog Općinskog načelnika,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana .
ožujka 2014. godine d o n i j e l o j e

O D L U K U

-

Ostalo građevno zemljište na području
općine Čitluk:
1. za postavljanje privremene
građevine ...................................... 5,00 KM;
2. za ostalu površinu koja je određena
ugovorom.............................................2,00 KM.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Zakupoprimatelji koji su danom donošenja
ove odluke imali ugovor o zakupu državnog
izgrađenog građevnog zemljišta, a koji su izmirili
obaveze iz svih prethodnih godina, smatraju se i
dalje zakupoprimatelji u smislu ove odluke.
Zakupoprimatelji iz stavka 1. ovog članka,
da bi zadržali stečeni status nakon isteka ugovora o
zakupu, obavezni su:
- da podnesu zahtjev za produženje ugovora
o zakupu za naredno razdoblje najkasnije u roku od
8 (osam) dana prije isteka važećeg ugovora.
Zakupoprimatelji koji su danom donošenja
ove odluke imali ugovor o zakupu državnog
zemljišta, bit će od strane Službe za geodetske i
imovinsko-pravne poslove obaviješteni o pravima i
obavezama koje proizlaze iz ove odluke u roku od
8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ove
odluke.
Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-32/2-14.
Čitluk, 27. veljače 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

o usvajanju Plana
PRORAČUNA OPĆINE ČITLUK
U 2014. GODINU
Članak 1.
Ovom odlukom usvaja se Plan Proračuna
općine Čitluk za 2014. godinu.
Članak 2.
Plan Proračuna općine Čitluk u 2014.
godini prikazan je kroz tablice: "PLAN
PRIHODA" u iznosu od 7.865.000,00 KM i
"PLAN RASHODA" u iznosu od 7.865.000,00
KM, koje čine sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk."
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-52/2-14.
Čitluk, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Plan prihoda proračuna 2014.
Ekonomsk
i kod

Opis

Plan
2013.

Ostvarenj
e 2013.

Plan
2014.

Indek
s 5/3

1

2

3

4

5

6

710000

Prihodi od poreza

2.686.500

2.628.167

2.687.000

1,00

Porezi na dobit

10.000

9.652

10.000

1,00

711100 Porez na dobit pojedinca

10.000

9.652

10.000

1,00

5.100

4.172

5.400

1,06

5.000

4.091

5.000

1,00

100

81

400

4,00

670.000

664.820

670.000

1,00

400

360

600

1,50

715132 Porez na promet T B 2

100

323

200

2,00

715900 Ostali porezi na promet pro.i usl.

300

37

400

1,33

600.000

619.413

600.000

1,00

1.400.000

1.328.966

1.400.000

1,00

1.000

784

1.000

1,00

2.569.000

2.479.641

2.708.000

1,05

380.000

398.430

522.000

1,37

721100 Prihod od iznajmlj.i poduz.aktivno.

110.000

99.473

110.000

1,00

721200 Prihod od imovine

270.000

298.957

412.000

1,53

2.184.000

2.076.141

2.181.000

1,00

722100 Općinske administrativne pristojbe

260.000

252.181

260.000

1,00

722300 Općinske komunalne pristojbe

560.000

536.230

560.000

1,00

722321 općinske komunalne pristojbe

30.000

30.810

30.000

1,00

722322 naknada za istaknutu tvrtku

350.000

335.865

350.000

1,00

722323 ostale komunalne naknade

130.000

124.000

130.000

1,00

50.000

45.555

50.000

1,00

1.250.000

1.193.646

1.250.000

1,00

93.000

74.840

92.000

0,99

5.000

3.575

5.500

1,10

80.000

64.173

80.000

1,00

8.000

7.092

6.500

0,81

1.000

705

1.000

1,00

20.000

18.539

18.000

0,90

711000

713000

Porezi na plaće(zaostaci)

713111 Porez na dohodak pravne osobe
Porez na dohodak od samo
713113 djelatnosti
714000

Porezi na imovinu

715000

Porezi na promet i usluge

716000

Porez na dohodak

717000

Porez na dodanu vrijednost

719000

Ostali porezi

720000
721000

722000

Neporezni prihodi
Prihodi od podu.aktivn.i imovine

Naknade, pristojbe i kazne

722329 naknada za istaknutu reklamu
722400 Općinske naknade
722500 Ostale posebne naknade
naknada za korištenje podataka722515 katastar
naknada za zaštitu od prirodnih
722581 nepogoda
naknade iz osiguranja za zaštitu od
722583 požara
722600 Prihodi od pružanja usluga
722700 ostali prihodi
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Novčane kazne

5.000

5.070

5.000

1,00

Tekuće potpore

480.000

501.452

470.000

0,98

460.000

480.284

440.000

0,96

20.000

21.168

30.000

1,50

0

0

2.000.000

5.735.500

5.609.260

7.865.000

732100 Potpore od ostalih razina vlasti
432120 Primljene donacije
814331 Kreditna zaduženja
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

###
1,37

Plan rashoda proračuna 2014.
Ekonomski
kod
1
610000
611000
611100
611200
611201

611100
612000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614000
614100
614200
614300

Opis
2
A. Tekući rashodi
Plaće i naknade
Bruto plaće
Naknade uposlenih
Naknade vijećnicima
Naknade vjećnicima
Porez i dop. na naknade vjećnicima
Poseban porez na naknade vjeć
Neispl. plaće iz prošle godine
Doprinosi poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za materijal
Izdaci za usluge prij. i goriva
Izdaci za unajmljivanje
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osigu. i ban. usluga
Ugovorne usluge
Tekući grantovi
Grantovi drugim razinama vlasti
Socijalna davanja i naknade šteta
Grant. neprofitnim organizac.
1. Obrazovanje
- O.Š. Čitluk
- O.Š. Bijakovići
- O.Š. Čerin
- Dječji vrtić Čitluk
-glazbena škola Čitluk
- pomoć i stipendije za stud.

Plan
2013

Ostvarenje
2013

Plana
2014.

Indeks
8/5

3

4

5

6

5.130.500

5.267.854

6.935.000

1,35

1.888.000

2.012.395

1.920.000

1,02

1.200.000

1.282.529

1.400.000

1,17

468.300

509.453

400.000

0,85

88.000

88.713

120.000

1,36

70.000

71.900

100.000

1,43

17.600

16.452

19.500

1,11

400

361

500

1,25

131.700

131.700

0

0,00

145.000

148.428

145.000

1,00

646.000

600.045

621.000

0,96

3.000

3.426

5.000

1,67

40.000

45.408

40.000

1,00

60.000

66.108

60.000

1,00

70.000

69.320

70.000

1,00

55.000

52.358

55.000

1,00

1.622

1.000

28.000

25.258

30.000

1,07

10.000

10.495

10.000

1,00

380.000

326.050

350.000

0,92

1.572.000

1.526.317

3.571.000

2,27

40.000

41.330

40.000

1,00

70.000

51.050

70.000

1,00

1.037.000

1.035.386

1.069.000

1,03

319.000

290.374

320.000

1,00

110.000

110.404

110.000

1,00

40.000

35.874

40.000

1,00

60.000

63.422

60.000

1,00

50.000

54.329

50.000

1,00

9.000

8.745

9.000

1,00

50.000

17.600

50.000

1,00

####
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616200
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615000
615100
615200
615202
615203
615205
821000
821100
821200
821222
821300
821500
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- ostali troškovi obrazovanja
2. Zdravstvo -Dom zdravlja
3. Športsko-rekra. aktivnosti
4. Kulturne i religijske aktivn.
-Kulturno-informativni centar
- Matica hrvatska Čitluk
- Dani berbe grožđa
- Dani fra D. Buntića
- ostale kul.-rel.aktivnosti
5. Udruge stradal. dom. rata
6. Dan branitelja
7. Političke stranke
8. Crveni križ
9. Centar za socijalni rad
10. Ostale neprof.org.i udru.građ.
Subvencije javnim i privat.pod.
1. Prijevoz učenika
2. Vatrogasno društvo
-redoviti troškovi
-prevencije požara
4. Broting
poticaji u gospodarstvu
Naknade za pov.po sud. presudama
Izdaci za kamate i naknade
Rate po kreditu svjet.banke
Kamate na dom. kredite i lizing
B. Kapitalni grantovi
Kapitalni grantovi
Kapitalni gra.drugim raz.vlasti
Kap.grant.nepr.organizacijama
Kapitalne investicije (Broting)
- ostale investicije (ceste i sl.)
Kapitalni grantovi- "Broćanac"
Ostale neprof.organ.-kapitalni grant
Kapitalni izdaci

Nabava zemljišta i pošumljavanje
kanaliz.sustav Međug.-Bijakovići
Lokalne ceste,nogostupi isl.
Nabava opreme
Izrada planske dokumentaije
-projekt II faze kanalizacije
-izrada prostorno-planske
dodumentacije
821600 Rekonstrukcija i investic.održ.

0

0

1.000

33.000

33.000

36.000

1,09

117.000

131.317

130.000

1,11

187.000

196.696

184.000

0,98

100.000

105.040

100.000

1,00

6.000

5.860

5.000

0,83

55.000

62.013

55.000

1,00

8.000

6.000

6.000

0,75

18.000

17.783

18.000

1,00

50.000

32.210

50.000

1,00

6.000

7.079

6.000

1,00

70.000

64.163

70.000

1,00

25.000

24.899

25.000

1,00

190.000

201.498

190.000

1,00

40.000

54.150

58.000

1,45

395.000

383.551

392.000

0,99

70.000

72.470

70.000

1,00

30.000

33.143

30.000

1,00

20.000

23.143

20.000

1,00

10.000

10.000

10.000

1,00

295.000

277.938

292.000

0,99

0

####

20.000

####
####

30.000

15.000

2.000.000

144.000

148.908

148.000

1,03

23.000

23.154

23.000

1,00

121.000

125.754

125.000

1,03

1.065.500

1.358.413

1.150.000

1,08

735.500

831.761

530.000

0,72

225.000

289.507

180.000

0,80

510.500

542.254

350.000

0,69

300.000

307.139

300.000

1,00

300.000

307.139

300.000

1,00

95.500

95.412

20.000

0,21

115.000

139.703

30.000

0,26

330.000

526.652

620.000

1,88

202.500

204.204

150.000

0,74

0

0

100.000

####

165.233
75.000

86.249

50.000

0,67

51.500

69.966

20.000

0,39

51.500

69.966

10.000

0,19

0
1.000

1.000

10.000

####

300.000

####
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C. Otplate kredita
Pričuve
UKUPNI RASHODI

275.000

316.649

300.000

0

0

10.000

5.735.500

6.111.155

7.865.000

1,09
####
1,37

------------------------------------------------------
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Temeljem članka 71. točke d. Ustava
Hercegovačko-neretvanske županije («Narodne
novine Hercegovačko-neretvanske županije», broj:
2/98 i 7/04) i članka 41. točka 2. i članka 52. stavak
2. točka 6. Statuta općine Čitluk (Službeno glasilo
općine Čitluk», broj: 6/05) i članka 92. Poslovnika
o radu Općinskog vijeća Čitluk («Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk», broj: 2/11),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana .
ožujka 2014. godine d o n i j e l o j e

Članak 5.
Stvarni izdaci proračunskog korisnika
moraju biti sukladni sa odobrenim iznosima.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka dodjeljuju
se na temelju raspoloživih sredstava prema
utvrđenim tromjesečnim i mjesečnim planovima.
Članak 6.
Postupak nabave investicijskih dobara i
usluga mora se obaviti sukladno Zakonu o javnim
nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", broj: 49/04).

ODLUKU
O IZVRŠENJU PLANA PRORAČUNA OPĆINE
ČITLUK ZA 2014. GODINU

Članak 7.
Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu
se raspoređivati između korisnika.

Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način izvršenja
Plana proračuna općine Čitluk za 2014. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun) upravljanje prihodima i
izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava.

Unutar jednog korisnika može se praviti
preraspodjela sredstava po namjenama, te po
vrstama rashoda o čemu odlučuje Općinski
načelnik.

Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od bilance
prihoda i izdataka, te računa financiranja.
U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se
porezni, neporezni prihodi, potpore, te primici i
sredstva za financiranje javnih izdataka temeljem
zakonskih i drugih propisa.
Članak 3.
U cilju transparentnosti Proračun prikazuje
sve javne prihode i sve javne izdatke po računima
računskog plana.
Članak 4.
Nakon donošenja Proračuna Općinska
služba za financije (u daljnjem tekstu: Služba za
financije) obvezna je izvijestiti proračunske
korisnike o odobrenim sredstvima.
Proračunski korisnici odgovorni su za
naplatu i ubiranje prihoda u svojoj nadležnosti, te
za izvršenje svih izdataka u skladu s namjenama.

Članak 8.
Sredstva za određene potrebe koje se
pojave u tijeku godine, a nisu predviđena
Proračunom koriste se iz tekuće pričuve koja iznosi
10.000,oo KM.
Odluku o korištenju sredstava tekuće
pričuve donosi Općinski načelnik koji je dužan
tromjesečno izvijestiti Općinsko vijeće Čitluk o
iskorištenim sredstvima.
Članak 9.
Ako se tijekom godine na temelju zakona
ili nekog drugog propisa, poveća djelokrug ili
nadležnost korisnika, onda se sredstva za njegove
troškove osiguravaju iz tekuće pričuve.
Članak 10.
Sredstva namijenjena za transfere u
kulturu, šport, škole, predškolske ustanove i
prijevoz učenika raspoređivat će se po zaključku
Općinskog načelnika prema odobrenom Proračunu,
po utvrđenim procedurama financiranja.
Sredstva za udruge proistekle iz
Domovinskog rata raspoređivati će se na temelju
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pristiglih projekata po natječaju koji raspisuje
Općinski načelnik.
Članak 11.
Kod sredstava namijenjenih za pomoć i
stipendiranje studenata ovlašćuje se Općinski
načelnik da imenuje povjerenstvo koje će raspisati
javni natječaj i provesti utvrđenu proceduru.
Članak 12.
Sredstva za transfere javnim poduzećima
raspoređivat će se po zaključku Općinskog
načelnika prema odobrenom Proračunu, sukladno
raspoloživim sredstvima na Proračunu.
Članak 13.
Sredstva namijenjena za održavanje cesta
vršit će se po zaključku Općinskog načelnika
prema odobrenom Proračunu, po utvrđenim
procedurama financiranja.
Članak 14.
Sredstva
za
komunalnu
potrošnju,
komunalnu infrastrukturu, te ostale komunalne
naknade vršit će se po zaključku Općinskog
načelnika prema utvrđenom Proračunu, po
utvrđenim procedurama financiranje.
Članak 15.
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Članak 18.
Svi proračunski korisnici moraju izraditi
interne procedure stvaranja obveza koje se
financiranju iz Proračuna najkasnije u roku od 15
dana nakon usvajanja ove odluke.
Evidentiranje
obveza
proračunskih
korisnika vrši se po slijedećoj klasifikaciji:
-

plaće i naknade plaća,
materijalni troškovi po vrstama,
kapitalni izdaci,
transferi iz proračunske pričuve.

Osnove za evidentiranje obveza za plaće i
naknade plaće su:
-

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
općinskih službi,
Odluka o plaćama dužnosnika i
službenika organa uprave, općine
Čitluk,
Odluka o naknadama iz osnova
materijalnih prava službenika kod
korisnika proračuna u općini Čitluk.

Osnove za evidentiranje rashoda po osnovi
materijalnih izdataka su:
-

račun za nabavku roba i usluga,
ugovori i
ostali financijski dokumenti (zaključci i
dr.)

Visina sredstava namijenjenih za političke
stranke raspoređivat će se na način da će se 30%
predviđenih sredstava dijeliti ravnomjerno na sve
klubove vijećnika zastupljene u Općinskom vijeću,
60%
sredstava razmjerno broju vijećnika u
Općinskom vijeću te 10% sredstava razmjerno
broju manje zastupljenog spola u Općinskom
vijeću.

Temelj za ispostavu zahtjeva za prijenos
sredstava za kapitalne izdatke je dokumentacija o
provedenoj proceduri nabave.

Članak 16.

Članak 20.

Sredstva za mjesne zajednice raspoređivat
će se po zaključku Općinskog načelnika prema
utvrđenom Proračunu, po programu investicija u
mjesnim zajednicama uvažavajući izdvajanja za
mjesne zajednice u ranijim godinama.

U cilju održavanja financijske ravnoteže i
likvidnosti sva proračunska sredstva se mogu
preusmjeriti za financiranje prioritetnih rashoda.

Odobrena sredstva iz prethodnog stavka
prenosit će se na račune dobavljača ili na račune
mjesnih zajednica.

Prioriteti u izvršenju proračuna su slijedeći:

Članak 17.
Izdvajanja za kapitalne izdatke vršit će se
po zaključku Općinskog načelnika prema programu
utvrđenih investicija u Proračunu, vodeći računa o
prioritetima projekata, te dinamici priljeva
sredstava za njihovo financiranje.

Članak 19.

Članak 21.
- kamate i dospjele rate kredita,
-

plaće i naknade plaća,
neposredne obveze za
troškove i usluge,
grantovi,
kapitalni izdaci.

materijalne

Članak 22.
Svi korisnici proračunskih sredstava dužni
su podnijeti izvješće o dotiranim sredstvima u
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prošlom mjesecu da bi im se mogla odobriti
sredstva za tekući mjesec.
Članak 23.
Svi proračunski korisnici dužni su u roku
od 20 dana po isteku tromjesečja sačiniti i dostaviti
tromjesečna izvješća i dostaviti ih Službi za
financije, a godišnje izvješće najkasnije do 31.
siječnja naredne godine.

-

Članak 24.
Na temelju izvješća Općinska služba za
financije sačinjava konsolidirana tromjesečna
izvješća i godišnje izvješće te ih dostavlja
Općinskom načelniku, Ministarstvu financija
Županije hercegovačko-neretvanske, te Uredu za
reviziju financijskog poslovanja institucija BiH.
Članak 25.
Služba za financije obvezna je podnijeti
izvješće Općinskom načelniku o izvršenju
Proračuna za prvo polugodište do kraja mjeseca
kolovoza.
Izvješće iz stavka 1 ovog članka treba da

-

prikaz fiskalnog stanja,
usporedni prikaz utvrđenih i stvarnih
prihoda,
izdataka,
manjkova
i
zaduženja te objašnjenja mogućih
razlika,
prijedloge i mjere za poboljšanje stanja
prema nastalim okolnostima.
Članak 26.

Općinski načelnik ima pravo odbiti sve
zahtjeve za prijenos sredstava koji nisu sukladni s
ovom odlukom po obimu, strukturi i dinamici
odobrenih proračunskih rashoda i koji nisu
utemeljeni na odgovarajućim odlukama i
procedurama utvrđenim ovom odlukom.
Članak 27.
Novčanom kaznom od 500,oo do 1.000,oo
KM kaznit će se za prekršaj rukovoditelj ili
odgovorna osoba proračunskog korisnika za
kršenje odredaba ove Odluke u slučajevima:
-

-

da sredstva Proračuna ne koristi za namjene
utvrđene Odluke o izvršenju Proračuna, te ako
dopusti stvaranje obveza iznad visine
Proračuna;
ako ne donese financijski plan dinamike
rashoda iskazanih mjesečno;
ako ne utvrdi interne procedure stvaranja
obveza u utvrđenom roku;

ako ne poštuje propisane procedure nabavke
roba;
ako ne donese akt o blagajničkom
maksimumu;
ako o odobrenim donacijama ne obavijesti
Službu financija;
ako blagovremeno ne dostavlja tromjesečna
izvješća;
ako ne podnese dokumentaciju sukladno
odredbama iz ove odluke Službi financija.
Članak 28.

Donošenjem ove odluke stavlja se izvan
snage Odluka o privremenom financiranju.
Članak 29.
Izvršenje Proračuna vršiti će se po dinamici
ostvarenja prihoda.
Materijalni troškovi i grantovi će se
raspoređivati po isplaćenim kreditima i plaćama, u
granicama likvidnih mogućnosti Proračuna, vodeći
računa o visini planiranih iznosa za tu namjenu.
Članak 30.

sadrži;
-
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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: 01-06-52/3-14.
Čitluk, 27. veljače 2014. 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 Hercegovačkoneretvanske županije", broj: 1/02), kao i članka 17.

veljača-ožujak 2014.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

alineja jedanaesta i članka 27. točka 25. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Čitluk na sjednici održanoj dana 27.
ožujka 2014. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju
zone posebnog prometnog ustroja
na lokalnim prometnicama u naseljima
Međugorje, Bijakovići i Vionica,
općina Čitluk

Članak 4.
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: 01-06-52/5-14.
Čitluk, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Članak 1.
U članku 5. Odluke o uvođenju zone
posebnog prometnog ustroja na lokalnim
prometnicama u naseljima Međugorje, Bijakovići i
Vionica, općina Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk" broj: 2/13) (u
daljnjem tekstu: Odluka), stavak 2., mijenja se
glasi:
" Za razdoblje od 2 (dva) dana naknada
iznosi:
1. za autobus od 10 do 14 mjesta .....15,00 KM,
2. za autobus od 15 do 33 mjesta .....25,00 KM,
3. za autobus preko 34 mjesta ......... 50,00 KM.".
Članak 2.
U članku 5. stavak 4. Odluke, mijenja se i
glasi:
"Prijevoznicima
koji
imaju
vozila
registrirana u Policijskoj stanici Čitluk omogućuje
se plaćanje naknade radi dobivanja prenosive
potvrde o plaćenoj naknadi (vinjeta) za potrebe
vozila istog prijevoznika. Ova naknada utvrđuje se
za razdoblje od 2 (dva), odnosno 7 (sedam) dana i
plaća se u visini kako je to navedeno za ova
razdoblja u naprijed navedenim stavcima ovog
članka.".
Članak 3.
U članku 11. Odluke dodaje se novi stavak
2. koji glasi:
"Zadužuje se općinski načelnik i ovlašteno
javno poduzeće iz članka 4. stavak 1. Odluke da
najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na
snagu ove odluke izvrše izmjene i dopune
Pravilnika iz članka 6. stavak 2. Odluke, a kojom
će se pobliže odrediti oblik, sadržaj i vrijeme
važenja vinjete iz članka 5. stavak 4. Odluke.".
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Temeljem članka 27. stavak 25 Statuta
općine Čitluk, („Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 38.
stavak 5. Zakona o cestovnom prijevozu na
području Hercegovačko-neretvanske županije
(„Narodne novine HNŽ“, broj: 6/13), Općinsko
vijeće općine Čitluk na sjednici održanoj dana 27.
veljače 2014. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o broju taksi vozila na području općine
Čitluk za 2014. godinu
Članak 1.
Na području općine Čitluk broj taksi vozila
za 2014. godinu iznosi 60 taksi vozila.
Članak 2.
Za provedbu ove odluke zadužuje se
nadležna Općinska služba za gospodarstvo u
suradnji s nadležnim županijskim Ministarstvom
prometa i veza.
Članak 3.
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-

veljača-ožujak 2014.
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Broj: 01-06-32/3-14
Čitluk, 27. veljače 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Temeljem članka 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, 6/08 i 3/13), na
prijedlog Općinskog načelnika,Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 27. ožujka
2014.godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o prestanku svojstva nekretnine u općoj uporabi
I.
Nepokretnost označene kao k.č. 2408/2
„Put za Baščinu“ (dio stare k.č. 86/1) K.O. Služanj
u naravi ostalo neplodno zemljište površine 314
m2 K.O. Služanj, ne služi općoj uporabi.
II.
Temeljem ove odluke
izvršit će se
promjena statusa nekretnine u općoj uporabi, te se
nekretnina izjednačava sa ostalim nekretninama u
državnom vlasništvu.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-52/9-14
Čitluk, 27. ožujka 2014. godine

Odluke o javnim priznanjima Općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 3/10), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 27. veljače 2014. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
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.
Članak 2.
Članovi Povjerenstva postupat će sukladno
odredbama Odluke o dodijeli javnih priznanja
općine Čitluk.
Članak 3.
Ovo rješenje 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: 01-06-32/4-14
Čitluk, 27. veljače 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Temeljem članka 27. točka 18. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 18.
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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), te članka 111.
stavak 3., a u svezi s člankom 27. točka 18. Statuta

veljača-ožujak 2014.
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općine Čitluk («Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk» broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 27. veljače
2014.godine d o n i j e l o j e
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Mandat imenovane traje do isteka mandata
članova koji su imenovani rješenjem broj: 01-0682/6-13 od 04.srpnja 2013. godine.
Članak 2.

R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku

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

Članak 1.
Željko Sivrić predstavnik roditelja u
Školskom odboru Osnovne škole glazbene škole
Brotnjo u Čitluku razrješuje se dužnosti zbog
ostavke.
Članak 2.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-32/6-14
Čitluk, 27. veljače 2014. godine

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: 01-06-32/5-14
Čitluk, 27. veljače 2014. 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), 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, 6/08 i 3/13), Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 27. veljače
2014.godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku
Članak 1.
Silvana Bencun, predstavnica roditelja
učenika, imenuju se za člana Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku.

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, 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, 4/02, 8/13),
rješavajući
u
predmetu
JP
Hrvatske
telekomunikacije d.d. Mostar iz Mostara, za
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje neposrednom pogodbom u svrhu gradnje
telekomunikacijskog objekta – MSAN centrala,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
27. veljače 2014. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. JP Hrvatske telekomunikacije d.d.
Mostar iz Mostara, dodjeljuje se na korištenje,
neposrednom pogodbom, izvangradsko građevno
zemljište iz državnog vlasništva, uz naknadu, u
svrhu izgradnje telekomunikacijskog objekta –
MSAN centrala, uz naknadu označeno kao:
-k.č. 68/452 "Zagrada" u površini od 50
m2 (nova k.č.481/2) K.O. Čitluk.
2. JP Hrvatske telekomunikacije d.d.
Mostar iz Mostara, dužno je na ime naknade za

veljača-ožujak 2014.
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korištenje izvangradskog građevnog zemljišta
uplatiti iznos od 6.000,oo KM, na račun Općinskog
vijeća Čitluk broj: 3380002200014877 kod Uni
Credit banke d.d., odmah po primitku Rješenja.
3. JP Hrvatske telekomunikacije 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 Hrvatske telekomunikacije d.d.
Mostar iz Mostara je oslobođen plaćanja naknade
za pogodnost - renta.
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
JP Hrvatske telekomunikacije 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 Hrvatske telekomunikacije d.d.
Mostar iz Mostara, dužno je na ime troškova
postupka uplatiti iznos od 340,oo KM na račun
Općinskog vijeća Čitluk, broj: 3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-32/7-14
Čitluk, 27. veljače 2014. 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, 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
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društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02, 4/02, 8/13),
rješavajući
u
predmetu
JP
Hrvatske
telekomunikacije d.d. Mostar iz Mostara, za
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje neposrednom pogodbom u svrhu gradnje
telekomunikacijskog objekta –MSAN centrala,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
27. veljače 2014. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. JP Hrvatske telekomunikacije d.d.
Mostar iz Mostara, dodjeljuje se na korištenje,
neposrednom pogodbom, izvangradsko građevno
zemljište iz državnog vlasništva, uz naknadu, u
svrhu izgradnje telekomunikacijskog objekta –
MSAN centrala, označeno kao:
-k.č. 86/938 "Vranja Dubrava" u površini
od 49 m2 (nova k.č.858/2) K.O. Služanj.
2. JP Hrvatske telekomunikacije d.d.
Mostar iz Mostara, dužno je na ime naknade za
korištenje izvangradskog građevnog zemljišta
uplatiti iznos od 6.000,oo KM, na račun Općinskog
vijeća Čitluk broj: 3380002200014877, kod Uni
Credit banke d.d., odmah po primitku Rješenja.
3. JP Hrvatske telekomunikacije 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 Hrvatske telekomunikacije d.d.
Mostar iz Mostara je oslobođen plaćanja naknade
za pogodnost - renta.
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
JP Hrvatske telekomunikacije 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 Hrvatske telekomunikacije d.d.
Mostar iz Mostara, dužno je na ime troškova
postupka uplatiti iznos od 340,oo KM na račun
Općinskog vijeća Čitluk, broj: 3380002200014877.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-32/8-14
Čitluk, 27. veljače 2014. 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, 67/05), članka 363. stavka 3. točke 3.
Zakona o stvarnim pravima F BiH ("Službene
novine F BiH", broj: 66/13, 100/13) 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, 4/02, 8/13), rješavajući u
predmetu „JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar
iz Mostara, za dodjelu gradskog građevnog
zemljišta u vlasništvo neposrednom pogodbom u
svrhu gradnje trafostanice “Čitluk grad 7”,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
27. ožujka 2014. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar
iz Mostara, dodjeljuje se u vlasništvo,
neposrednom pogodbom, gradsko građevno
zemljište iz državnog vlasništva, uz naknadu, u
svrhu izgradnje trafostanice, “Čitluk grad 7”
označeno kao:
-k.č. 1285/6 "Lukoč" u površini od 25 m2
(nova k.č.6476/5) K.O. Čitluk
2.“JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar
iz Mostara dužno je na ime naknade za dodjelu u
vlasništvo gradskog građevnog zemljišta uplatiti
iznos od 7.500,oo KM, (sedamtisućapetstotinakonvertibilnihmaraka) na račun Općinskog vijeća
Čitluk broj: 3380002200014877, kod Uni Credit
banke d.d., odmah po primitku Rješenja.
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3. “JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d.
Mostar iz Mostara, dodjeljuje se u vlasništvo
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 HZ-HB“ d.d.
Mostar iz Mostara je oslobođen plaćanja naknade
za pogodnost - renta.
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava vlasništva na
gradskom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog
Rješenja u korist:
JP Elektroprivreda HZ-HB 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 HZ-HB“ d.d.
Mostar iz Mostara, dužano je na ime troškova
postupka uplatiti iznos od 340,oo KM na račun
Općinskog vijeća Čitluk, broj: 3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-52/6-14
Čitluk, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 61.
Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08, 3/13), 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, 4/02,
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8/13),
rješavajući
po
zahtjevu
Udruge
„ZAJEDNICA BLAŽENSTAVA“ Međugorje iz
Međugorja, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen
stambeni objekt bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
27. ožujka 2014. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1.Na građevnom zemljištu k.č.broj:91/1688
u površini od 455 m2, upisanom u zk.ul.137 K.O.
Šurmanci (po novom premjeru k.č. broj: 2658/1 u
površini od 455 m2 K.O. Bijakovići), utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Udruge „ZAJEDNICA
BLAŽENSTAVA“ Međugorje iz Međugorja, kao
graditelja stambenog objekta izgrađenog na tom
zemljištu.
2.Udruga „ZAJEDNICA BLAŽENSTAVA“
Međugorje iz Međugorja, dužna je platiti naknadu
za dodijeljeno građevinsko zemljište u iznosu od
100,oo KM/m2, uvećano za 30% na ime
legalizacije, što ukupno iznosi 59.150,oo KM
(pedesetdevettisućaistopedesetkonvertibilnihmaraka), na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah
po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Udruge „ZAJEDNICA
BLAŽENSTAVA“ Međugorje iz Međugorja sa
dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Udruga „ZAJEDNICA BLAŽENSTAVA“
Međugorje iz Međugorja, dužan je na ime troškova
postupka uplatiti iznos od 340,oo KM na račun
Općinskog vijeća Čitluk, broj: 3380002200014877.
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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, 4/02 i 8/13),
rješavajući po zahtjevu Pere (Spasoja) Vučina iz
Međugorja, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen
stambeni objekt bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
27. ožujka 2014. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č.br.1/1411 u
površini od 827m2, upisanom u zk.ul.182
k.o.Međugorje (po novom premjeru k.č. br.18/79 u
površini od 827m2 k.o.Međugorje), utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Pere (Spasoja) Vučina iz
Međugorja, kao graditelja stambenog objekta
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Pero (Spasoja) Vučina iz Međugorja,
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište, iznos od 80,oo KM/m2, uvećan za 30%
na ime legalizacije, što ukupno iznosi 86.008,oo
KM
(osamdesetšesttisućaosam konvertibilnih
maraka), na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah
po primitku Rješenja.

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

3. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Pere (Spasoja) Vučina iz
Međugorja,
JMBG:0805948150008,
uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.
4. Pero (Spasoja) Vučina iz Međugorja,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.

Broj: 01-06-52/7-14
Čitluk, 27. ožujka 2014. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 61.
Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-52/8-14
Čitluk, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

veljača-ožujak 2014.
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Članak 2.

26
Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08,
6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 27 . ožujka 2014. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2013. godinu
Javnog pravobraniteljstva općine Čitluk.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasilu Općinskog vijeća
općine Čitluk.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Nalaže se Općinskoj službi za gospodarstvo
da uputi prijedlog Ministarstvu okoliša i turizma
Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno
Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša
Hercegovačko-neretvanske županije ukoliko je
takav redoslijed nadležnosti, da se izmjeni
aktualna „Odluka o periodu turističke predsezone,
glavne sezone i posezone u turističkim mjestima”
koja je donesena 1998 godine (Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine, broj:21/98) na
način da se za općinu Čitluk propiše sljedeće:
"Glavna turistička sezona u razdoblju od
01.travnja do 31. listopada, a vansezona u
razdoblju od 01.studenog do 31. ožujka.".
Članak 3.
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: 01-06-52/4-14
Čitluk, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-52/10-14
Čitluk, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) te članka
95. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 27. veljače 2014. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk prihvaća Inicijativu
Kluba vijećnika HDZ 1990-neovisni vijećnici
vezanu za proglašenje turističke sezone i vansezone
za općinu Čitluk.

• NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
Na temelju članka 112., a u svezi s
člankom 41. Statuta općine Čitluk («Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk» broj: 2/08,
6/08 i 3/13) i članka 11. Odluke o izvršenju
Proračuna općine Čitluk za 2014. godinu
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj: 2/14), Općinski načelnik d o n o s i
PRAVILNIK
o načinu i kriterijima za dodjelu novčane
pomoći studentima u akademskoj
2013./2014. godini

veljača-ožujak 2014.
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Članak 1.

Članak 5.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način
i kriteriji za dodjelu novčane pomoći studentima u
akademskoj 2013./14 godini, visinu pomoći,
postupak dodjele i izvor sredstava.

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 2.
Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti za
dodjelu novčane pomoći u općini Čitluk su:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
2. da imaju prebivalište na području općine
Čitluk ,
3. da su redoviti studenti (osim studenata
prve godine 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
i
7. da nisu stariji od 26 godina.
Članak 3.
Novčanu pomoć ostvarit će student ako je:
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,
6. dobitnik rektorove i dekanove nagrade,
7. koji pohađa fakultet za deficitarna
zanimanja i
8. učenik generacije u srednjoj školi dr.fra
Slavka Barbarića u Čitluku.
Članak 4.
Fakulteti (samostalni ili odsjeci) koji se
smatraju deficitarnim zanimanjima općine Čitluk u
akademskoj 2013/14 godini su:
-

arhitektonski fakultet (odsjek arhitekture i
urbanizma),
geodetski fakultet,
PMF ( odsjek za matematiku i fiziku),
medicinski i
fakultet
glazbenih
umjetnosti
(instrumentalni smjerovi).

Članak 6.
Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći
studentima sadrži:
a) opće i posebne uvjete za dodjelu
novčane pomoći,
b) mjesečni novčani iznos pomoći,
c) rok za podnošenje zahtjeva,
d) popis dokumentacije koju je student
dužan priložiti uz zahtjev,
e) rok u kome će se objaviti lista
studenata koji su dobili
novčanu
pomoć i
f) naziv i adresa tijela kojem se zahtjev
podnosi.
Članak 7.
Odluku o dodjeli novčane pomoći donosi
Općinski načelnik na temelju liste koju utvrdi
Povjerenstvo.
Članak 8.
Podnositelji zahtjeva po javnom natječaju za
dodjelu novčane pomoći će biti izviješteni o
rezultatima putem web stranice i na oglasnoj ploči
općine Čitluk.
Student kojemu nije dodijeljena novčana
pomoć može u roku od osam (8) dana od dana
objavljivanja Odluke o dodjeli novčane pomoći
podnijeti prigovor Općinskom načelniku.
Odluka donesena na prigovor je konačna.
Članak 9.
Mjesečni iznos novčane pomoći po studentu
iznosi 100,00 (stotinu KM).
Novčana pomoć će se isplaćivati u jednakim
mjesečnim iznosima (10 mjeseci), počevši
retroaktivno od 01. studenoga 2013. godine do
kraja 2014. godine.

veljača-ožujak 2014.
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Članak 10.
Sredstva potrebna za novčane pomoći
osiguravaju se u Planu Proračuna općine Čitluk za
2014. godinu sa pozicije „pomoć i stipendije za
studente“, a isplaćivat će se na tekuće račune
studenata.
Članak 11.
Student, koji dobije novčanu pomoć dužan je
vratiti ukupan iznos sredstava primljenih po tom
osnovu uvećan za kamatu od 10 %, u roku od 12
mjeseci, u slučaju:
- ako dobije novčanu pomoć na temelju
lažnih podataka,
- ako napusti redovito studiranje i
- ako izgubi pravo na daljnje redovito
studiranje.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik
stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 02-40-1187/14.
Čitluk, 28. ožujka 2014. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.

_____________________________
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OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

88260 ČITLUK, Kralja Tomislava 87
Čitluk, 15.04.2014.godine
List izlazi prema potrebi
Naklada 100 primjeraka

Glavni i odgovorni urednici: - Mario Rozić, dipl.iur.(za Savjet načelnika)
- Ivo Bevanda, dipl.iur.(za Općinsko vijeće)

Fax. 036/ 640 - 537; 640 - 526

Tel.

036/ 640-525; 640-518;

E-mail:

brotnjo@citluk.ba
opcinsko.vijece@citluk.ba
www.citluk.ba

Web:

N a p o m e n a:

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

