iječanj 2017.
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Na temelju članka 8. stavak 1. i članka 14.
stavak 4. Zakona o izvlaštenju/eksproprijaciji
("Službene novine FBiH", broj: 70/07, 36/10,
25/12, 8/15 i 34/16) i članka 27. točke 2. i 25., a u
svezi člankom 17. stavak 1. alineja 11., podalineja
sedma Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13),
rješavajući
po
prijedlogu
Javnog
pravobranitelja općine Čitluk za utvrđivanje javnog
interesa polaganja kanalizacijskih cijevi u naselju
Čitluk, Općinsko vijeće općine Čitluk, na sjednici
održanoj dana 31. srpnja 2019. godine, d o n i j e l
o je

ODLUKU
I.
Utvrđuje se da je od javnog interesa
polaganje kanalizacijskih cijevi u naselju Čitluk, te
se radi postavljanja cijevi može pristupiti
nepotpunoj
eksproprijaciji
(uspostavljanje
služnosti) na nekretnini, kako slijedi:
-

k.č.5722 "LUKA", površine 3319 m2
K.O.Čitluk, upisana u posjedovni list
broj:41, što odgovara dijelu k.č.1281/1
K.O.Čitluk (stari premjer).

II.
Utvrđuje se da je Općina Čitluk korisnik
nepotpune
eksproprijacije
polaganje
kanalizacijskih cijevi u naselju Čitluk iz točke I.
ove odluke.
III.
Naknada za polaganje kanalizacijskih cijevi
u naselju Čitluk, bit će osigurana vlasniku od strane
korisnika izvlaštenja.
Nadležni organ uprave može provesti
postupak izvlaštenja za polaganje kanalizacijskih
cijevi u naselju Čitluk iz točke I. ove odluke.
IV.
Protiv ove odluke može se pokrenuti
upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom sudu
u Mostaru, u roku od 30 dana od dana dostavljanja
odluke.
Tužba se podnosi neposredno sudu.
V.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk“.

srpanj 2019.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-73/2-19
Čitluk, 31. srpnja 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o
izvlaštenju/eksproprijaciji
("Službene
novine
FBiH", broj: 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 i 34/16) i
članka 27. točke 2. i 25., a u svezi člankom 17.
stavak 1. alineja 11., podalineja sedma Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), rješavajući
po prijedlogu Javnog pravobranitelja općine Čitluk
za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju i
uređenje parking prostora za mjesno groblje u
Služnju, Općinsko vijeće općine Čitluk, na sjednici
održanoj dana 31. srpnja 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Utvrđuje se da je od javnog interesa
izgradnja i uređenje parking prostora za mjesno
groblje u Služnju, te da se u tu svrhu može
pristupiti izvlaštenju nekretnine, kako slijedi:
-

k.č.780 "GLAVICA", površine 642 m2
K.O.Služanj, upisana u posjedovni list broj:
229, posjednika Pere (Nikole) Vučić iz
Služnja, s udjelom 1/1, što odgovara dijelu
k.č.224/1 K.O.Služanj (stari premjer).

II.
Utvrđuje se da je Općina Čitluk korisnik
izvlaštenja zemljišta za izgradnja i uređenje
parking prostora za mjesno groblje u Služnju iz
točke I. ove odluke.
III.
Naknada za proširenje mjesnog groblja u
Služnju, bit će osigurana vlasniku od strane
korisnika izvlaštenja.
Nadležni organ uprave može provesti
postupak izvlaštenja za izgradnju i uređenje
parking prostora za mjesno groblje u Služnju iz
točke I. ove odluke.
IV.
Protiv ove odluke može se pokrenuti
upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom sudu
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u Mostaru, u roku od 30 dana od dana dostavljanja
odluke.
Tužba se podnosi neposredno sudu.
V.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-73/3-19
Čitluk, 31. srpnja 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članaka 17. i 27. Statuta
općine Čitluk («Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk» broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 90.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk
» broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk sjednici
održanoj dana 31. srpnja 2019. godine donosi
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru za
donošenje odluke vezane za kupovinu poslovnog
prostora vrijednosti do 300.000,00 KM, sukladno
zahtjevu navedenom u dopisu Upravnog vijeća
Sveučilišta u Mostaru broj: 01-43-52/19 od 07.
srpnja 2019. godine.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana 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: 01-06-73/4-19
Čitluk, 31. srpnja 2019. godine

srpanj 2019.
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 111., a u svezi sa
člankom 25. Statuta općine Čitluk («Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk» broj: 2/08,
6/08 i 3/13) Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 31. srpnja 2019. godine d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama
i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i sistematizaciji radnih mjesta Centra za
socijalni rad Čitluk

izvršnih dužnosti i savjetnika, državnih službenika
i namještenika općine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 4/14) i
članka 15. Pravilnika o plaćama i naknadama
državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom
općinskom tijelu uprave i stručnih službi Općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk" broj: 4/14 i 1/16) načelnik općine, donosi
ODLUKU
o naknadi (regres) za godišnji odmor
u 2019. godini
I.

Daje se suglasnost na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za
socijalni rad Čitluk, broj: 1528/19 od 16. svibnja
2019. godine.

Naknada za regres za godišnji odmor u
2019. godini izabranim dužnosnicima Općine
Čitluk, državnim službenicima i namještenicima u
Jedinstvenom općinskom tijelu uprave i stručnim
službama općine Čitluk, kao i uposlenicima u
Javnim poduzećima, ustanovama, institucijama i
društvima koje se financiraju iz općinskog
proračuna, određuje se u iznosu od 456,00 KM,
slovima(četristotinetridesetisedamkonvertibilnihma
raka).

Članak 2.

II.

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja i objavit će se u "Službenom
glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk".

Općinska služba za financije izvršit će ovaj
Zaključak.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

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

Članak 1.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-73/5-19
Čitluk, 31. srpnja 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________

NAČELNIK OPĆINE
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Na temelju članka 41. točka 6. i 15. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 15. i
27. stavak 1. i 2. Odluke o utvrđivanju platnih
razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću
i naknada plaće izabranih dužnosnika, nositelja

III.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-2978/19
Čitluk, 01. srpnja 2019. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r

________________________

Srpanj 2019.
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OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Čitluk, 01.08.2019.godine
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 Bosni I Hercegovini .

