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47
Temeljem odredbi Odluke o preuzimanju
osnivačkih i vlasničkih prava i obveza
Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o. Mostar
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 3/09), članka 1. Zaključka o davanju
ovlasti Općinskom načelniku za zaključenje
Ugovora o prijenosu osnivačkih udjela i istupanju
člana društva "Radiotelevizije Herceg-Bosna"
d.o.o. Mostar ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 4/18), odredbi Ugovora o
prijenosu osnivačkih udjela i istupanju člana iz
društva "Radiotelevizija Herceg-Bosne" d.o.o.
Mostar od 05.08.2018.godine i članku 111. stavak
2., a u svezi s člankom 27. točka 2.,7. i 21. 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. lipnja
2019. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o sufinanciranju rada Društva
"Radiotelevizija Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar
Članak 1.
Temeljem odredbi Odluke o preuzimanju
osnivačkih i vlasničkih prava i obveza
Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o. Mostar
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk"
3/09), članka 1. Zaključka o davanju ovlasti
Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora o
prijenosu osnivačkih udjela i istupanju člana
društva Radiotelevizije Herceg-Bosna" d.o.o.
Mostar ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 4/18) i odredbi Ugovora o prijenosu
osnivačkih udjela i istupanju člana iz društva
Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. Mostar od
05.08.2018.godine, kojim je Općina Čitluk na
temelju 4,9299% osnivačkih udjela preuzela
sufinanciranje Radio televizije Herceg-Bosne,
ovom odlukom odobrava se sufinanciranje rada
ovog društva u iznosu od 3.000,00 KM mjesečno.
Članak 2.
Za izvršenje ove odluke zadužuje se
načelnik općine Čitluk, zajedno s nadležnom
općinskom službom za upravu.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-61/3-19
Čitluk, 27. lipnja 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

340,00 KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-61/4-19
Čitluk, 27. lipnja 2019. godine

________________________

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, 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, 6/08 i 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,
8/13 i 5/19), rješavajući po zahtjevu Marinka
(Zdravka) Čilić 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. lipnja 2019. godine, donijelo je
RJEŠENJE
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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, 6/08 i 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,
8/13 i 5/19), rješavajući po zahtjevu Omorike
(Petra) Nakić 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. lipnja 2019. godine, donijelo je

1. Na građevnom zemljištu označenom
kao:
- k.č.1/1478 K.O. Međugorje (stari
premjer), što odgovara po novom premjeru k.č.
18/101 K.O.Međugorje u površini od 1156 m2,
utvrđuje se pravo vlasništva u korist Marinka
(Zdravka) Čilić iz Međugorja, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Marinko (Zdravka) Čilić iz Međugorja,
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište površine 1156 m2, iznos od 30,00
KM/m2, uvećan za 30% na ime legalizacije, što
ukupno
iznosi
45.084,00
KM
(četrdesetpettisućaosamdesetčetirikonvertibilne
marke), 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 Čitluk, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Marinka (Zdravka) Čilić
iz Međugorja, sa dijelom 1/1, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Marinko (Zdravka) Čilić iz Međugorja,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od

RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom
kao:
- k.č.1/1532 K.O. Međugorje (stari
premjer), što odgovara po novom premjeru k.č.
1390/22 K.O.Međugorje u površini od 410 m2,
utvrđuje se pravo vlasništva u korist Omorike
(Petra) Nakić iz Međugorja, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Omorika (Petra) Nakić iz Međugorja,
dužna je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište površine 410 m2, iznos od 50,00 KM/m2,
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi 26.650,00 KM (dvadesetšesttisućašeststotina
pedesetkonvertibilnih maraka), 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 Čitluk, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Omorike (Petra) Nakić iz
Međugorja, sa dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
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4. Omorika (Petra) Nakić iz Međugorja,
dužna je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,00 KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
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Međugorja, sa dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Viktor (Jure) Vasilj iz Međugorja, dužan
je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,00 KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Broj: 01-06-61/5-19
Čitluk, 27. lipnja 2019. godine

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

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

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj: 01-06-61/6-19
Čitluk, 27. lipnja 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, 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, 6/08 i 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,
8/13 i 5/19), rješavajući po zahtjevu Viktora (Jure)
Vasilj 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. lipnja 2019. godine, donijelo je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom
kao:
- k.č.1/1201 K.O. Međugorje (stari
premjer), što odgovara po novom premjeru k.č.
18/35 K.O.Međugorje u površini od 1000 m2 ,
utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Viktora (Jure) Vasilj iz Međugorja, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Viktor (Jure) Vasilj iz Međugorja,
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište površine 1000 m2, iznos od 30,00
KM/m2, uvećan za 30% na ime legalizacije, što
ukupno iznosi 39.000,00 KM (tridesetdevettisuća
konvertibilnih maraka), 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 Čitluk, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Viktora (Jure) Vasilj iz

________________________
51
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, 6/08 i 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,
8/13 i 5/19), rješavajući po zahtjevu Slavena
(Drage) Korać iz Čitluka, 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. lipnja 2019. godine, donijelo je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č.1616/67 K.O. Čitluk (stari premjer), što
odgovara po novom premjeru k.č. 1611/7 u
površini od 922 m2 K.O. Podpolje, utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Slavena (Drage) Korać iz
Čitluka, kao graditelja stambenog objekta
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Slaven (Drage) Korać iz Čitluka, dužan
je platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 922 m2, iznos od 8,00 KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
9.589,00 KM (devettisućapetstotinaosamdesetdevet
konvertibilnih maraka), 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 Čitluk, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Slavena (Drage) Korać iz
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Čitluka, sa dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Slavena (Drage) Korać iz Čitluka, dužan
je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,00 KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.

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

________________________
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-61/7-19
Čitluk, 27. lipnja 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, 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 članaka
90., 101. i 102. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine
donijelo je

________________________

ZAKLJUČAK

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. lipnja 2019. godine donijelo je

Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk prihvaća Nacrt
Odluke o određivanju, organizaciji i načinu naplate
parkiranja na području općine Čitluk.
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ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2018. godinu
Gradske ljekarne Čitluk.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasilu Općinskog vijeća
općine Čitluk.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

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: 01-06-61/8-19
Čitluk, 27. lipnja 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

________________________

Broj: 01-06-61/2-19
Čitluk, 27. lipnja 2019. godine

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Datum izdavanja: 03.07.2019.godine. List izlazi prema potrebi. Naklada 100 primjeraka.

Glavni i odgovorni urednici: Mario Rozić, dipl.iur. i Ivo Bevanda,dipl.iur.
Tel.
036/ 640-525; 036/640-518
Fax. 036/ 640 - 537
E-mail: brotnjo@citluk.ba
tajnik.vijece@citluk.ba

Web:

www.citluk.ba

N a p o m e n a:

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