iječanj 2017.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Broj 1 - Stranica

105

GOD. XXIII.

BROJ

9

ČITLUK, RUJAN-LISTOPAD 2019. GODINE

P R E G L E D S A D R Ž A J A:

• OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
ODLUKA o određivanju, organizaciji i načinu
naplate parkiranja na području općine
Čitluk (62) ..........................................................82
ODLUKA kojom Općinsko vijeće Čitluk daje
suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
po zahtjevu za prijenos koncesije sa koncesionara
Andrije Marinčića iz Čitluka i daje suglasnost da
poljoprivredno zemljište nastavi koristiti, nakon
ispunjavanja formalno - pravnih uvjeta prema
Koncesoru, novi koncesionar „Vino Brkić“
d.o.o. Čitluk (63) ..................................................89
RJEŠENJE o razrješenju člana Povjerenstva za
raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom zone
posebnog prometnog ustroja iz mjesne zajednice
Bijakovići (64)…………………………………..89
RJEŠENJE o imenovanju člana Povjerenstva
za raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom
zone posebnog prometnog ustroja iz
mjesne zajednice Bijakovići (65)……………….90
RJEŠENJE kojim se utvrđuje pravo vlasništva
u korist Zorana (Drage) Zovko i Michaele
(Ivana) Zovko iz Služnja (66)...............................90
RJEŠENJE kojim se utvrđuje pravo vlasništva
u korist Zorana (Drage) Zovko i Gorana
(Drage) Zovko iz Služnja (67)…………………..91
RJEŠENJE kojim se utvrđuje pravo vlasništva
u korist Mate (Ivana) Sabljić iz Čalića (68)..........91
RJEŠENJE kojim se utvrđuje pravo vlasništva
u korist Drage (Ivana) Sabljić iz Čalića (69)........92
RJEŠENJE kojim se utvrđuje pravo vlasništva
u korist Stefe (Bartula) Odak iz Potpolja (70)…..92

RJEŠENJE kojim se utvrđuje pravo vlasništva
u korist Maće (Jure) Pavlović iz Bijakovića(71)..93
ZAKLJUČAK kojim Općinsko vijeće Čitluk
ovlašćuje Nositelja pripreme izrade izmjena i
dopuna "Regulacijskog plana "Bare 1" Čitluk)
da može pristupiti izmjenama i dopunama
Smjernica koje je donio Nositelj pripreme
izrade Plana od 07.ožujka 2017.godine (72)…….94
ZAKLJUČAK kojim Općinsko vijeće Čitluk
prihvaća Nacrt Odluke o komunalnoj
naknadi (73)..........................................................94

• NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
ODLUKA o otvaranju i određivanju potpisnika
podračuna "Za obilježavanje i uređivanje
grobišta" (74)........................................................95
ODLUKA o prodaji službenog vozila i
imenovanju Povjerenstva za prodaju (75)............95
________________________
62
Na temelju članka 8. stavak 3., alineja
jedanaesta, podalineja peta, Zakona o načelima
lokalne samouprave ("Službene novine FBiH",
broj: 49/06), članka 2., 8 i članka 69.-79. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama u BiH ("Službeni
glasnik BiH", broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09,
48/10, 19/13 i 8/17), članka 4. stavak 2., članka 13.
stavak 4., Zakona o cestama Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj:
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12/10, 16/10 i 66/13), članka 6. Zakona o javnim
cestama ("Narodne novine HNŽ", broj: 1/02),
članka 12. Zakona o prekršajima F BiH ("Službene
novine FBiH", broj: 63/14), kao i članka 17. 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 04.
listopada 2019. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o određivanju, organizaciji i načinu naplate
parkiranja na području općine Čitluk

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se javne
parkirališne površine, parkirališne zone, uređuje se
organizacija i način naplate parkiranja, definira
vremensko ograničenje trajanja parkiranja, nadzor
na javnim parkiralištima s naplatom na području
Općine Čitluk, te kaznene odredbe i prekršajni
postupak.
Članak 2.
Javnim parkiralištima smatraju se javne
prometne površine namijenjene isključivo za
zaustavljanje i parkiranje vozila (dalje: javno
parkiralište).
Članak 3.
Poslovi organizacije, naplate i kontrole
parkiranja predstavljaju komunalnu djelatnost.
Članak 4.
Tehničke i organizacijske poslove, naplatu,
nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i
čišćenje, te druge poslove vezane za upravljanje
javnim parkiralištima obavlja Javno poduzeće
"Broting" d.o.o. Čitluk (dalje: Organizator
parkiranja).
Članak 5.
-

Javno parkiralište može biti:
Stalno ili privremeno,
Ulično ili izvan ulično,
Otvoreno i zatvoreno.
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Stalna javna parkirališta s naplatom su
parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje
tijekom cijele godine.
Privremena javna parkirališta s naplatom su
parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje
tijekom privremene regulacije prometa, određenih
manifestacija i slično.
Ulična javna parkirališta s naplatom su
parkirališta posebno označena horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu
u skladu s propisima o sigurnosti prometa na
cestama te tehničkom dokumentacijom.
Izvan ulična javna parkirališta s naplatom
su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a
označena su vertikalnom i horizontalnom
signalizacijom u skladu s ovom odlukom i
prostorno su definirana posebnim projektom.
Izvan ulična javna parkirališta s naplatom
mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.
Otvorena javna parkirališta su ona
parkirališta koja zbog prometne situacije nije
moguće fizički zatvoriti preprekama.
Zatvorena javna parkirališta su parkirališta
koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza vozila mogu
fizički zatvoriti, a da se ne remete normalni tijekovi
prometa.
Članak 6.
Javna parkirališta moraju biti označena
prometnom signalizacijom u skladu sa Zakonom o
osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i
Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 6/06,
75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 19/13 i 8/17).
Javna parkirališta za osobe sa posebnim
potrebama i rezervirana javna parkirališta se
posebno obilježavaju horizontalnom i vertikalnom
prometnom signalizacijom.
Javna parkirališta s naplatom moraju biti
opremljena odgovarajućim obavijesnim pločama,
na kojima je navedena parkirališna zona, vrijeme
unutar kojeg se naplaćuje parkiranje, visinu
naknade za parkiranje i moguće načine plaćanja
iste.
Članak 7.
Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se
u parkirališne zone.
Parkiranje na javnom parkiralištu s
naplatom može biti s ograničenim ili
neograničenim vremenom trajanja parkiranja.
Javna parkirališta s naplatom na području
Općine Čitluk svrstana su I. (prvu) i II. (drugu)
zonu naplate.
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Na javnim parkiralištima u II. zoni s
naplatom na području Općine Čitluk vrijeme
trajanja parkiranja nije ograničeno.

Grafički prikaz parkirališta iz naprijed
navedenih točaka ovog članka čini sastavni dio
ovoga odluke, ali nije predmet objave.

II. - OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU
JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM

III. – UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH
PARKIRALIŠTA

Članak 8.

Članak 11.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na
javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno
vlasnik vozila, sklapa s Organizatorom parkiranja
ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom
(dalje: parkirališna karta ili karta) prihvaćajući
opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta
s naplatom propisanih ovom odlukom.
Ugovorom iz stavka 1. ovog članka
isključuje se čuvanje vozila, te odgovornost
Organizatora parkiranja za bilo kakvo oštećenje ili
otuđenje vozila.

Javna parkirališta uz naplatu iz članka 10.
Odluke označena su vertikalnom i horizontalnom
prometnom signalizacijom u skladu s propisima o
sigurnosti prometa sa dopunskom oznakom
vremenskog perioda parkiranja.
Javna parkirališta iz članka 10. ove odluke
nose redne brojeve: 1., 2., 3., 4, 5. i 6.
Vertikalna signalizacijska oznaka sadrži:
- oznaku P (parkiralište) skraćeni naziv
parkirališta i dopunskim znakom;
- broj parkirne zone;
- upozorenje o obaveznoj naplati usluga
parkiranja;
- cijena pružanja usluga javnih parkirališta;
- upozorenje da će vozila parkirana na
nedozvoljenim (neobilježenim) mjestima
biti premještena ili blokirana;
- radno vrijeme naplate usluge parkiranja.

Članak 9.
Za vozila hitne medicinske pomoći,
policije, vojske, vatrogasna, gorske službe
spašavanja i ostala interventna vozila ne naplaćuje
se naknada za parkiranje.
Članak 10.

Članak 12.
A) PARKINZI U I. (PRVOJ) PARKIRNOJ
ZONI
Parkinzi u zoni IA :
1. Čitluk: ulica Kralja Tomislava;
2. Ulica Pape Ivana Pavla II. u
Međugorju-Bijakovićima;
3. Međugorje: ulica Put Križevca i ulica
fra Kvirina Vasilja,
Parkinzi u zoni IB :
4. Čitluk: ulica Stjepana Radića i parking
na Broćanskom trgu.
B) PARKINZI U II. ( DRUGOJ)
PARKIRNOJ ZONI
Parkinzi u zoni IIA:
5. Međugorje: ulica Kardinala Stepinca i
ulica Franjevačkih mučenika;
6. Bijakovići: ulica Kraljice Mira.

Javno parkiralište broj 1.
-

Čitluk, ulica Kralja Tomislava, parking
mjesta za zaustavljanje i za parkiranje sa
vremenskim periodom pružanja usluga
javnih parkirališta.
Radno vrijeme parkinga je od 07-22 sata.
Parkiralište se nalazi u I A parkirnoj zoni.
Naplata korištenja parkirališta i kontrolu
vrši ovlašteni kontrolor sa akreditacijom.
Javno parkiralište broj 2.
Ulica Pape Ivana Pavla II. u MeđugorjuBijakovićima, i to od mosta kod pošte do
kružnog toka kod crkve sv. Jakova, parking
mjesta za zaustavljanje i za parkiranje sa
vremenskim periodom pružanja usluga
javnih parkirališta.
Radno vrijeme parkinga je od 07-22 sata.
Parkiralište se nalazi u I A parkirnoj zoni.
Naplata korištenja parkirališta i kontrolu
vrši ovlašteni kontrolor sa akreditacijom.
-
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Javno parkiralište broj 3.
-

Međugorje, ulica Put Križevca i ulica fra
Kvirina Vasilja, na otvorenom parkingu,
parking mjesta za zaustavljanje i za
parkiranje sa vremenskim periodom
pružanja usluga javnih parkirališta.
Radno vrijeme parkinga je od 05-20 sata.
Parkiralište se nalazi u I A parkirnoj zoni.
Naplata korištenja parkirališta i kontrolu
vrši ovlašteni kontrolor sa akreditacijom.
Javno parkiralište broj 4.
- Čitluk, ulica Stjepana Radića i parking na
Broćanskom trgu, parking mjesta za zaustavljanje i
parkiranje, sa vremenskim periodom pružanja
usluga javnih parkirališta.
Parkiralište se nalazi u I B parkirnoj zoni.
Radno vrijeme parkinga je od 07-15 sati.
Naplata korištenja parkirališta i kontrolu
vrši ovlašteni kontrolor sa akreditacijom.
Javno parkiralište broj 5.
- Međugorje, ulica Kardinala Stepinca i ulica
Franjevačkih mučenika, parking mjesta za
zaustavljanje i za parkiranje sa vremenskim
periodom pružanja usluga javnih parkirališta.
Parkiralište se nalazi u II A parkirnoj zoni.
Vrijeme
trajanja
parkiranja
nije
ograničeno.
Parkirališna mjesta su označena rednim
brojem na asfaltnoj površini.
Naplata korištenja parkirališta i kontrolu
vrši ovlašteni kontrolor sa akreditacijom.
Javno parkiralište broj 6.
Bijakovići, ulica Kraljice Mira, parking
mjesta za zaustavljanje i za parkiranje sa
vremenskim periodom pružanja usluga javnih
parkirališta.
Parkiralište se nalazi u II A parkirnoj zoni.
Vrijeme
trajanja
parkiranja
nije
ograničeno.
Parkirališna mjesta su označena rednim
brojem na asfaltnoj površini.
Naplata korištenja parkirališta i kontrolu
vrši ovlašteni kontrolor sa akreditacijom.
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III. - PRUŽANJE USLUGA NA JAVNIM
PARKIRALIŠTIMA

Članak 13.
Za naplatu parkiranja koristi se
parkirališna karta, koja mora sadržavati slijedeće
podatke:
- ime, matični broj i adresa Organizatora
parkiranja, koji vrši naplatu parkiranja;
- oznaku javnog parkirališta;
- serijski, odnosno redni broj karte;
- datum izdavanja;
- vrijeme početka parkiranja;
- vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja;
- obavijest o načinu isticanja parkirne
karte.
Izgled
i
veličinu
karte
određuje
Organizator parkiranja, a kupovina parkirališne
karte obavljat će se na predviđenim prodajnim
mjestima, a može i mobilnim aparatom putem
usluge SMS ili na drugi način.
Broj prodajni mjesta i njihovu lokaciju, te
način plaćanja usluge parkiranja pobliže svojim
aktom utvrđuje Organizator parkiranja.
Članak 14.
Parkirališna karta je isprava kojom
korisnik parkirališta dokazuje da je platio
odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja
sukladno ovoj odluci, te da se na parkiralištu
zadržava u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog
vremena.
Članak 15.
Isticanjem parkirališne karte na vozilu,
odnosno zaustavljanjem vozila na parkirališnom
mjestu, iako karta nije istaknuta, vozač odnosno
vlasnik vozila zaključuje s Organizatorom
parkiranja ugovor o korištenju parkirališta,
prihvaćajući uvjete propisane ovom odlukom.
Članak 16.
Korisnik parkirališnog mjesta na javnom
parkiralištu obvezan je kupljenu parkirališnu kartu
vidljivo
istaknuti
s
unutrašnje
strane
vjetrobranskog stakla vozila.
Korisnik parkirališta dužan je vozilo
parkirati u skladu sa oznakama vodoravne i
okomite signalizacije, odnosno u skladu s uputama
koje mu daje Organizator parkiranja ako
parkiralište nema vodoravnu signalizaciju (ako
podloga parkirališta nije asfaltirana, betonirana ili
popločena).
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Članak 17.

Članak 20.

Pravilnost korištenja parkiranja (isticanje
parkirališne karte i vrijeme zadržavanja) nadzire
Organizator parkiranja, odnosno službene osobe
koje on za to ovlasti.

Na javnom parkiralištu u skladu sa
zakonskim propisima posebno se označuju i
rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida s
oznakom posebnog međunarodnog znaka za
pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je znak
za vozila invalida propisno istaknut na vozilu i ako
se u vozilu nalazi ili njime upravlja invalidna
osoba.

Članak 18.
Vozila koja pri korištenju parkirnog mjesta
nemaju istaknutu plaćenu parkirališnu kartu ili je
po parkirnoj karti vrijeme parkiranja isteklo, a
nalaze se na parkiralištu duže od 15 min bez
plaćene karte, blokirat će se posebnim napravama
''lisicama''.
Blokiranje vozila obavlja se po nalogu
Organizatora parkiranja ili isto obavlja Organizator
parkiranja ako posjeduje potrebne naprave za
blokiranje.
Kod blokiranja vozila Organizator parkiranja
je dužan na prednje staklo ili drugo vidno mjesto
staviti obavijest upozorenja da je vozilo blokirano s
uputom što vozač mora učiniti.
Tekst obavijesti je na hrvatskom, engleskom,
talijanskom i njemačkom jeziku.
Troškovi deblokiranja vozila naplaćuju se
50,00 KM prema cjeniku osobe ovlaštene od strane
Organizatora parkiranja.
Službena osoba Organizatora parkiranja
koja obavlja poslove deblokiranja vozila,
deblokirat će vozilo nakon što mu bude isplaćeno
njegovo potraživanje.
Članak 19.
Vozila koja se nalaze na parkingu s
neplaćenom ili neistaknutom parkirališnom kartom,
a vlasnik ne zatraži deblokadu do kraja radnog
vremena tekućeg dana naplate parkinga, mogu se
premjestiti upotrebom specijalnog vozila ″pauk″, o
trošku vlasnika vozila.
Nalog za premještanje vozila daje
Organizator parkiranja.
Blokirano vozilo se premješta na posebno
označeni čuvani prostor koji je namijenjen za
čuvanje premještenih vozila.
Posebnim aktom, kojeg donosi Organizator
parkiranja određuje se lokacija prostora iz
prethodnog stavka ovog članka, te troškovi
premještanja blokiranih vozila.
Ovlaštena osoba koja obavlja poslove
premještanja i čuvanja vozila, zadržat će vozilo dok
mu ne bude isplaćeno njegovo potraživanje.

Članak 21.
Parkirališna mjesta u prvoj zoni MeđugorjaBijakovići koja koriste vlasnici objekata koji
istima mogu služiti kao pristupni put moguće je
zakupiti na rok od jedne godine i to za jedno
parking mjesto uz naknadu od 100,00 KM
mjesečno, uz plaćanje cjelokupnog iznosa
unaprijed.
Članak 22.
Javna parkirališta se moraju redovno
održavati po uputama i ukazanoj potrebi i to:
- metenjem, pranjem površina za parkiranje,
odvoz smeća, čišćenjem slivnika, čišćenje i
uklanjanje snijega u zimskom periodu.
Članak 23.
Opremanje i obim uređenja javnih
parkirališta na prijedlog poduzeća vrši se uz
suglasnost općinskog načelnika iz sredstava
ostvarenih pružanjem usluga javnih parkirališta,
sredstava Organizatora parkiranja i planiranih
sredstava iz Proračuna Općine.
IV-DEFINIRANJE TARIFNOG MODELA
NAPLATE PARKIRANJA

Članak 24.
I A ZONA

Javno parkiralište broj 1.
Javno parkiralište broj 2.
Javno parkiralište broj 3.
Naplata tijekom cijele godine u vremenu
od 07:00 - 22:00 sata s ograničenim vremenom
trajanja parkiranja, osim javnog parkirališta broj 3.
na kojem se naplata vrši u vremenu od 05:0020:00.
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Vrijeme parkiranja unutar prve zone
ograničeno je za vrijeme trajanja turističke sezone
na maksimalno 3 sata uzastopnog parkiranja, dok
za vrijeme izvan sezone ograničeno na 6 sati
uzastopnog parkiranja.
Cijena jednog sata parkiranja iznosi 2,00
KM.
I A ZONA
•
•

Čitluk , ulica Kralja Tomislava;
Ulica pape Ivana Pavla II. u Međugorju-Bijakovićima, od
mosta kod pošte do kružnog toka kod crkve sv. Jakova;

Period naplate:
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01.01 .- 31.03.
01.10. - 31.12.

01.04 - 30.09.

I B ZONA

Javno parkiralište broj 4.
Naplata tijekom cijele godine u vremenu
od 07:00 - 15:00 sati bez ograničenja vremenom
trajanja parkiranja.
Cijena jednog sata parkiranja iznosi 1,00
KM.
I B ZONA

•

Čitluk: ulica Stjepana Radića i parking na
Broćanskom trgu
01.01.

Period naplate:

- 31.12.

07:00 - 15:00 sati
Radnim danom
07:00 - 22:00 sata
Radnim danom

Vrijeme
naplate:

07:00-22:00 sata
Subotom

07:00 - 22:00
sata
Svaki dan

07:00 - 22:00 sata
Nedjeljom i blagdanima
Vremensko
ograničenje:
Cijena po satu:
Dnevna karta:
Tjedna karta:

6 sati

3 sata

2,00 KM

2,00 KM

Nije dostupna

Nije dostupna

Nije dostupna

Nije dostupna

I A ZONA
•

Međugorje, ulica Put Križevca i ulica fra Kvirina
Vasilja

Period naplate:

01.01 .- 31.03.
01.10. - 31.12.

Subotom
Nema naplate

Vrijeme
naplate:

Nedjeljom i blagdanima
Nema naplate
Vremensko
ograničenje:
Cijena po satu:

Nije dostupna

Tjedna karta:

Nije dostupna

II A ZONA

Javno parkiralište broj 5.
Naplata tijekom cijele godine u vremenu
od 07:00-22:00 sata bez ograničenog vremena
trajanja parkiranja.
Osigurana je mogućnost dnevne karte po
cijeni od 10,00 KM.
Cijena jednog sata parkiranja iznosi 1,00
KM.
II A ZONA

•
•

Međugorje: ulica Kardinala Stepinca i ulica
Franjevačkih mučenika
Bijakovići: Ulica Kraljice mira

Period naplate:
Vrijeme naplate:

05:00-20:00 sata
Subotom

05:00 - 20:00
sata

Vrijeme naplate:

Svaki dan

6 sati

01.01.

- 31.12.

07:00 - 22:00h
Radnim danom
07:00 - 22:00h
Subotom

05:00 - 20:00 sata
Nedjeljom i blagdanima
Vremensko
ograničenje:

1,00 KM

Dnevna karta:

01.04 - 30.09.

05:00 - 20:00 sata
Radnim danom

Nema

07:00 - 22:00h
Nedjeljom i blagdanima
6 sati

Cijena po satu:
Dnevna karta:

2,00 KM

2,00 KM

Nije dostupna

Nije dostupna

Tjedna karta:

Nije dostupna

Nije dostupna

Vremensko
ograničenje:
Cijena po satu:
Dnevna karta:
Tjedna karta:

Nema

Nema

1,00 KM

1,00 KM

Dostupna

10,00 KM

Nije dostupna

Nije dostupna

rujan-listopad 2019.
V.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

NADZOR

Članak 25.
Nadzor nad primjenom ove odluke vrše
Komunalni redari i općinski komunalni inspektor i
inspektor zaštite okoliša.
Članak 26.
Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim
parking prostorima obuhvaća kontrolu ispravnosti
korištenja javnih parking prostora, kontrolu
ometanja pristupa automatu i nesmetanom izlasku
drugog korisnika javnih parking prostora, vrijeme
trajanja parkiranja i drugo.
Nadzor iz stavka 1. ovog članka vrše
ovlaštene službene osobe Organizatora parkinga
(dalje: kontrolori).
Kontrolori Organizatora parkinga koriste
odgovarajuću tehničku i elektronsku opremu koja
omogućava evidentiranje mjesta i vremena
parkiranja, identifikaciju vozila, te izdavanje
parking karte i naloga za plaćanje parkirališne karte
u skladu s uvjetima iz ove odluke.
Članak 27.
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b) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja.
Novčanom kaznom u iznosu od 60,00 KM
kaznit će se za prekršaj korisnik parkirališnog
mjesta 1., 2., 3., 4., 5. i 6., ako:
a) korisnik ne parkira vozilo u skladu s
vertikalnom i horizontalnom signalizacijom,
odnosno u skladu sa naputkom koje mu daje
ovlaštena službena osoba Organizatora parkiranja
u slučaju da parkiralište nema horizontalnu
signalizaciju (npr. podloga parkirališta nije
asfaltirana ili betonirana) (članak 16. stavak 2.
Odluke).
U odnosu na neovlaštena parkiranja na
parking mjesta za osobe sa invaliditetom
primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o
osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH.
VII. – PREKRŠAJNI POSTUPAK

Članak 30.
U
slučajevima
kada
kontrolori
Organizatora parkiranja utvrde počinjenje prekršaja
iz članka 29. ove odluke, izdaje prekršajni nalog ili
podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog
postupka nadležnom sudu, u skladu s odredbama
Zakona o prekršajima Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj: 63/14) (dalje: Zakon).

Kontrolori imaju posebnu odjeću, posebnu
službenu iskaznicu i odgovarajuću opremu koja
omogućava evidentiranje: mjesta, vremena
parkiranja, marke, tipa i registarskih oznaka vozila,
zavisno od načina naplate usluga.
Oblik, sadržaj, izgled i način izdavanja
službene iskaznice kontrolora određuje Organizator
parkiranja posebnim aktom.

Komunalni redari i općinski komunalni
inspektor i inspektor zaštite okoliša ukoliko utvrde
da organizator parkiranja ne poštuje odredbe ove
odluke mogu podnijeti zahtjev za pokretanje
prekršajnog postupka nadležnom sudu u skladu s
odredbama Zakona.

VII. - KAZNENE ODREDBE

VIII. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Članak 31.

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do
3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj Organizator
parkiranja, a u iznosu od 200,00 KM do 400,00
KM odgovorna osoba Organizatora parkiranja ako
ne postupi po odredbama člana 22. ove odluke.

Usvajanjem ove odluke stavlja se izvan
snage Odluka o davanju ovlasti Javnom poduzeću
„Broting“ d.o.o. Čitluk o organizaciji i naplati
parkiranja u općini Čitluk („Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 6/10 i 3/12).

Članak 29.

Članak 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 40,00 KM
kaznit će se za prekršaj korisnik parkirališnog
mjesta 1., 2., 3., 4., 5. i 6., ako:
a) korisnik satne ili dnevne parking karte
istu ne istakne na vidljivo mjesto u vozilu ispod
prednjeg vjetrobranskog stakla, u skladu s
naputkom na parking karti (članak 16. stavak 1.
Odluke),

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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-
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Broj: 01-06-101/2-19
Čitluk, 04. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članaka 8. i 46. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Narodne novine HNŽ", broj: 1/13,7/16 i 6/18), te
članka 27. točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Odluke o
provođenju Prostornog plana općine Čitluk za
razdoblje od 2010. do 2020. godine ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13
i 1/16), Odluke o usvajanju integrirane Strategije
razvitka općine Čitluk za razdoblje 2019.-2027.
godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 2/19) i Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj: 01-06-103/6-16 od 28.04.2016.godine,
rješavajući po zahtjevu MPŠV HNŽ/K broj:11-0726-2984-46/15, od 25.09.2019.godine u vezi
prijenosa koncesije sa koncesionara Andrije
Marinčića na drugu osobu, Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 04. listopada 2019.
godine d o n o s i

III.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
sa novim koncesionarom „Vino Brkić“ d.o.o Čitluk
pod
izmijenjenim
uvjetima
korištenja
poljoprivrednog zemljišta iz točke I, a u svrhu
sadnje vinove loze na period do 30 godina, što je u
skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom i
ekonomskim interesom općine.
IV.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-101/7-19
Čitluk, 04. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________

ODLUKU
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
po zahtjevu za prijenos koncesije sa koncesionara
Andrije Marinčića iz Čitluka, koji je dobio na
korištenje u svrhu sadnje smilja na period do deset
godina, poljoprivredno zemljište u državnom
vlasništvu označeno kao k.č. broj: 1411/23,
1411/24, 1411/25, 1411/27 (novi premjer) upisano
u posjedovnom listu broj 68, što odgovara
k.č.broj:68/472, 68/473, 68/474, 68/484 (stari
premjer) upisano u ZK izvadak broj 1276
K.O.Čitluk, na drugu osobu.
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64
Na temelju članka 8. stavak 4. Odluke o
uvođenju zone posebnog prometnog ustroja i
naknade za korištenje lokalnih prometnica u
naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina
Čitluk, ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 4/16 i 5/16) i članka 27. točka 18., te
članka 114. stavak 3.Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), rješavajući po
prijedlogu mjesne zajednice Bijakovići broj: 02/19
od 01. rujna 2019. godine, Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 04. listopada 2019.
godine d o n o s i

II.
Općinsko vijeće Čitluk suglasno je da
poljoprivredno zemljište iz točke I.
nastavi
koristiti, nakon ispunjavanja formalno-pravnih
uvjeta prema Koncesoru, novi koncesionar „Vino
Brkić“ d.o.o. Čitluk.

R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Povjerenstva za raspodjelu
sredstava ostvarenih uporabom zone posebnog
prometnog ustroja iz mjesne zajednice Bijakovići
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Članak 1.

Članak 2.

Mile Ostojić iz Bijakovića razrješava se
člana Povjerenstva za raspodjelu sredstava
ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog
ustroja (prečišćeni tekst) ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 1/17),
ispred Mjesne zajednice Bijakovići.

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".

Članak 2.
Ovo rješenje 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: 01-06-101/6-19
Čitluk, 04. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-101/5-19
Čitluk, 04. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. stavak 4. Odluke o
uvođenju zone posebnog prometnog ustroja i
naknade za korištenje lokalnih prometnica u
naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina
Čitluk, ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 4/16 i 5/16) i članka 27. točka 18., te
članka 114. stavak 3.Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), rješavajući po
prijedlogu mjesne zajednice Bijakovići broj: 02/19
od 01. rujna 2019. godine, Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 04. listopada 2019.
godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Povjerenstva za raspodjelu
sredstava ostvarenih uporabom zone posebnog
prometnog ustroja iz mjesne zajednice Bijakovići
Članak 1.
Jure Ostojić iz Bijakovića imenuje se za
člana Povjerenstva za raspodjelu sredstava
ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog
ustroja (prečišćeni tekst) ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 1/17),
ispred Mjesne zajednice Bijakovići.

________________________
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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 Zorana
(Drage) Zovko i Michaele (Ivana) Zovko iz
Služnja, 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
04. listopada 2019. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č.86/970 K.O. Služanj (stari premjer), što
odgovara po novom premjeru k.č. 2391/26 u
površini od 683 m2 K.O. Služanj, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Zorana (Drage) Zovko i
Michaele (Ivana) Zovko iz Služnja, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Zoran (Drage) Zovko i Michaela (Ivana)
Zovko iz Služnja, dužni su platiti naknadu za
dodijeljeno građevno zemljište površine 683 m2,
iznos od 12,00 KM/m2, uvećan za 30% na ime
legalizacije, što ukupno iznosi 10.655,00 KM
(desettisućašeststotinapedesetpetkonvertibilnih-
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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, Zemljišno - knjižni
ured Općinskog suda Čitluk, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Zorana (Drage) Zovko iz
Služnja sa dijelom 1/2 i Michaele (Ivana) Zovko iz
Služnja sa dijelom 1/2, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Zoran (Drage) Zovko i Michaela (Ivana)
Zovko iz Služnja, dužni su 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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-101/8-19
Čitluk, 04. listopada 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 Zorana
(Drage) Zovko i Gorana (Drage) Zovko iz Služnja,
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 04. listopada
2019. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č.86/971 K.O. Služanj (stari premjer), što
odgovara po novom premjeru k.č. 2393/86 u
površini od 510 m2 K.O. Služanj, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Zorana (Drage) Zovko i Gorana
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(Drage) Zovko iz Služnja, kao graditelja pomoćnih
objekata izgrađenih na tom zemljištu.
2. Zoran (Drage) Zovko i Goran (Drage)
Zovko iz Služnja, dužni su platiti naknadu za
dodijeljeno građevno zemljište površine 510 m2,
iznos od 12,00 KM/m2, uvećan za 30% na ime
legalizacije, što ukupno iznosi 7.956,00 KM
(sedamtisućadevetstotinapedesetšest 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, Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Čitluk, izvršit će
uknjižbu prava vlasništva u korist Zorana (Drage)
Zovko iz Služnja sa dijelom 1/2 i Gorana (Drage)
Zovko iz Služnja sa dijelom 1/2, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Zoran (Drage) Zovko i Goran (Drage)
Zovko iz Služnja, dužni su 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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-101/9-19
Čitluk, 04. listopada 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. točaka 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 Mate (Ivana)
Sabljić iz Čalića, 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
04. listopada 2019. godine, d o n i j e l o j e
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RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č.141/204 K.O. Čalići (stari premjer), što
odgovara po novom premjeru k.č. 599/16 u
površini od 1133 m2 K.O. Čalići, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Mate (Ivana) Sabljić iz Čalića,
kao graditelja stambenog objekta izgrađenog na
tom zemljištu.
2. Mate (Ivana) Sabljić iz Čalića, dužan je
platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 1133 m2, iznos od 6,00 KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
8.838,00 KM (osamtisućaosamstotinatridesetosam
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, Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Čitluk, izvršit će
uknjižbu prava vlasništva u korist Mate (Ivana)
Sabljić iz Čalića, sa dijelom 1/1, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Mate (Ivana) Sabljić iz Čalića, dužan 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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-101/10-19
Čitluk, 04. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________

Sabljić iz Čalića, 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
04. listopada 2019. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č.141/205 K.O. Čalići (stari premjer), što
odgovara po novom premjeru k.č. 599/17 u
površini od 1350 m2 K.O. Čalići, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Drage (Ivana) Sabljić iz Čalića,
kao graditelja stambenog objekta izgrađenog na
tom zemljištu.
2. Drago (Ivana) Sabljić iz Čalića, dužan
je platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 1350 m2, iznos od 6,00 KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
10.530,00
KM
(desettisućapetstotinatrideset
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, Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Čitluk, izvršit će
uknjižbu prava vlasništva u korist Drage (Ivana)
Sabljić iz Čalića, sa dijelom 1/1, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Drago (Ivana) Sabljić iz Čalića, dužan 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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-101/11-19
Čitluk, 04. listopada 2019. godine
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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. točaka 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 Drage (Ivana)
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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. točaka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta

rujan-listopad 2019.
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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 Stefe (Bartula) Odak iz Potpolja, 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 04. listopada
2019. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č.1616/69 K.O. Čitluk (stari premjer), što
odgovara po novom premjeru k.č. 1611/9 u
površini od 153 m2 K.O. Podpolje, utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Stefe (Bartula) Odak iz
Potpolja, kao graditelja stambenog objekta
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Stefa (Bartula) Odak iz Potpolja, dužna
je platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 153 m2, iznos od 8,00 KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
1.592,00 KM (tisućupetstotina devedesetdvije
konvertibilne 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, Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Čitluk, izvršit će
uknjižbu prava vlasništva u korist Stefe (Bartula)
Odak iz Potpolja, sa dijelom 1/1, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Stefa (Bartula) Odak iz Potpolja, 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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-101/12-19
Čitluk, 04. listopada 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. točaka 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 Maće (Jure)
Pavlović iz Bijakovića, 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 04. listopada 2019. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č.91/1650 K.O. Šurmanci (stari premjer), što
odgovara po novom premjeru k.č. 1106/14 u
površini od 484 m2 K.O. Bijakovići, utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Maće (Jure) Pavlović iz
Bijakovića, kao graditelja stambenog objekta
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Maća (Jure) Pavlović iz Bijakovića,
dužna je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište površine 484 m2, iznos od 50,00 KM/m2,
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi
31.460,00 KM (tridesetjednutisućučetiristotinešezdeset konvertibilnihmaraka), 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, Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Čitluk, izvršit će
uknjižbu prava vlasništva u korist Maće (Jure)
Pavlović iz Bijakovića, sa dijelom 1/1, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.
4. Maća (Jure) Pavlović iz Bijakovića,
dužna je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,00 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: 01-06-101/13-19
Čitluk, 04. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Općinskom vijeću Čitluk na razmatranje najkasnije
u roku od jednog mjeseca od dana stupanja na
snagu ovog zaključka.
III.
Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

72
Na temelju članka 8. stavak 3. alineja peta i
šesta Zakona o načelima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 49/06) i članka 27. točka 2.
i 5. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), raspravljajući o stavovima Savjeta plana za
stručno praćenje i usmjeravanje izrade izmjena i
dopuna Regulacijskog plana "Bare 1"od 01.
kolovoza 2019. godine upućenom nositelju
pripreme izrade plana u svezi s davanjem mišljenja
po dopisu M&D Company d.o.o. Čitluk i
"Brotnjopromet" d.o.o. Čitluk, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 04. listopada
2019. godine d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Čitluk ovlašćuje Nositelja
pripreme izrade izmjena i dopuna "Regulacijskog
plana "Bare 1" Čitluk (dalje: Nositelj pripreme
izrade Plana) da može pristupiti izmjenama i
dopunama Smjernica koje je donio Nositelj
pripreme izrade Plana od 07.ožujka 2017.godine, a
sve na način da se prihvati Mišljenje Savjeta plana
za stručno praćenje i usmjeravanje izrade izmjena i
dopuna Regulacijskog plana "Bare 1", koje je dato
na sjednici od 01. kolovoza 2019. godine
upućenom Nositelju pripreme izrade Plana, a u
svezi s davanjem mišljenja po dopisu M&D
Company d.o.o. Čitluk i "Brotnjopromet" d.o.o.
Čitluk, te iste kao naprijed dorađene uputi Nositelju
izrade plana.
II.
Zadužuje se Općinski načelnik da zajedno s
Nositeljem pripreme izrade Plana, kao ovlaštenim
predlagateljima Prijedloga izmjena i dopuna
Regulacijskog plana "Bare 1" Čitluk, isti dostavi

Broj: 01-06-101/3-19
Čitluk, 04. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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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 04. listopada 2019. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk prihvaća Nacrt
Odluke o komunalnoj naknadi.
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
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-101/4-19
Čitluk, 04. listopada 2019. godine
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

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

________________________

_____________________________

NAČELNIK OPĆINE
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Na temelju članka 41. točka 4. i 6. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk, broj: 2/08, 6/08 i 3/13), načelnik
općine Čitluk, d o n o s i
O D L U K U
o otvaranju i određivanju potpisnika podračuna
"Za obilježavanje i uređivanje grobišta"
I.

Na temelju članka 41. točka 6. i 18. Statuta
općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08. 6/08 i 3/13), a u svezi s
pokretanjem postupka prodaje službenog vozila
Općine Čitluk, načelnik općine Čitluk, d o n o s i
ODLUKU
o prodaji službenog vozila i
imenovanju Povjerenstva za prodaju

Ovom odlukom otvara se podračun
Proračuna Općine Čitluk kod UNICREDIT BANK
d.d. - Poslovnica Čitluk, na ime: "Za obilježavanje
i uređivanje grobišta".
Novčanim sredstvima koja se zateknu na
podračunu općinskog Proračuna iz prethodnog
stavka ovlašćuju se raspolagati kao potpisnici, i to
pojedinačno, sljedeće osobe:
1. Marin Radišić - načelnik općine Čitluk
(JMBG: 1911967151331);
2. Pavo Zovko - pom.načelnika Službe za
financije (JMBG: 0911962151356).

Ovom odlukom odobrava se prodaja
službenog putničkog vozila vlasništvo Općine
Čitluk – Općinsko vijeće Čitluk – Zajedničke
službe, marke: ŠKODA, tip: 791, komercijalni
opis: FELICIJA, godina proizvodnje 1999., bijela
boja, dizel.

II.

II.

Podračun iz točke jedan ove odluke otvara
se za potrebe uređenja "Groblja mira" na Bilima
kao skupnog mjesta stradanja svih žrtava Drugog
svjetskog rata i poraća, te radi prikupljanja
financijskih sredstava za donacije za postavljanje
križeva posvećenim žrtvama, kao i za donacije za
izradu prigodne monografije o stradanju Brotnjaka
u ratovima i poraćima.

U Povjerenstvo za prodaju vozila (u
daljnjem tekstu:Povjerenstvo) imenuju se:

III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u "Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

I.

Prodaja vozila iz prethodnog stavka vršit
će se putem javne licitacije.

1. Pavo Zovko, predsjednik,
2. Marko Klemo, član,
3. Ilko Prusina, član.
III.
Ovlašćuje se Povjerenstvo da utvrdi
početnu vrijednost vozila iz članka 1. Odluke, te da
odredi način javne licitacije za prodaju ovog vozila.
Po izvršenoj prodaji Povjerenstvo je
obvezno sačiniti i dostaviti zapisnik s listom
najpovoljnijih ponuditelja, te predložiti općinskom
načelniku prijedlog kupoprodajnog ugovora sa
najpovoljnijim ponuditeljem.
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Općinska služba za financije će nakon
sklapanja kupoprodajnog ugovora izvršiti otpis
vozila iz službene evidencije.
IV.
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
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-4591/19
Čitluk, 07. listopada 2019. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
_____________________________
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UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:
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OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Čitluk, 07.10.2019.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; 036/ 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 .

