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Na temelju članka 27. točka 17. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) a u svezi sa
člancima 41. i 48. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 31. listopada 2019.
godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o razrješenju člana Odbora za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Općinskog vijeća Čitluk

ODLUKU
o imenovanju člana Odbora za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Općinskog vijeća Čitluk
I.
Josip Grbavac se imenuje za člana Odbora
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog
vijeća Čitluk.
Mandat imenovanog traje do isteka
mandata članova Odbora za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša, imenovanih dana 21. prosinca
2016. godine, Odlukom broj: 01-06-212/3 -16.
II.

I.
Jakov Stojić, dosadašnji član Odbora za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša razrješuje se
dužnosti člana navedenog odbora.
II.

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

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasilm Općinskog
vijeća općine Čitluk".

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-122/6-19
Čitluk, 31. listopada 2019. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

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

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-122/5-19
Čitluk, 31. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 27. točka 17. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) a u svezi sa
člancima 41. i 48. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 31. listopada 2019.
godine d o n i j e l o j e

________________________
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Na temelju članka 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: 01-06-103/5-16 od 28.04.2016.godine,
rješavajući po zahtjevu MPŠV HNŽ/K broj:11-0726-95-36/16, od 09.10.2019. godine u vezi
prijenosa koncesije sa koncesionara Nikole
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Marinčića na drugu osobu, Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 31. listopada 2019.
godine d o n o s i
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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
Nikole 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: 172/37, 172/38,
172/40, (novi premjer) upisano u posjedovnom
listu broj 1155, što odgovara k.č.broj:1/195, 1/196,
1/198 (stari premjer) upisano u ZK izvadak broj
1676 K.O.Čitluk, na drugu osobu.
II.
Općinsko vijeće Čitluk suglasno je da
poljoprivredno zemljište iz točke I. nastavi koristiti,
nakon ispunjavanja formalno-pravnih uvjeta prema
Koncesoru, novi koncesionar „Monako 2000“
d.o.o. Čitluk.
III.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
sa novim koncesionarom „Monako 2000“ d.o.o
Čitluk pod izmijenjenim uvjetima korištenja
poljoprivrednog zemljišta iz točke I, a u svrhu
sadnje vinove loze na razdoblje 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 „Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-122/7-19
Čitluk, 31. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

Na temelju članka 104a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju («Narodne novine
HNŽ» broj: 5/00, 4/04, 5/04 i 1/14), 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 31.
listopada 2019. godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku
Članak 1.
Marina Mitar, predstavnica djelatnika u
Školskom odboru Osnovne glazbene škole Brotnjo
u Čitluku razrješuje se dužnosti iz razloga
prestanka radnog odnosa.
Članak 2.
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: 01-06-122/3-19
Čitluk, 31. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, 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, 5/04 i 1/14), 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 31. listopada
2019. godine d o n o s i:
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R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku
Članak 1.
Tomislav Buljan, predstavnik djelatnika,
imenuju se za člana Školskog odbora Osnovne
glazbene škole Brotnjo u Čitluku.
Mandat imenovanog traje do isteka mandata
članova koji su imenovani rješenjem broj: 01-06130/6-17 od 27. lipnja 2017. godine.

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: 01-06-122/2-19
Čitluk, 31. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

Članak 2.
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: 01-06-122/4-19
Čitluk, 31. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 27. točaka 24. i 25. 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 31. listopada
2019. godine d o n i j e l o j e

________________________
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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), članka 27. točka 2.
i 5. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13) i članka 121.-123. Pravilnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
raspravljajući o stavovima Savjeta plana za stručno
praćenje i usmjeravanje izrade izmjena i dopuna
Regulacijskog plana "Bare 1" od 01. kolovoza
2019. godine u svezi s davanjem mišljenja po
dopisu "Brotnjopromet" d.o.o. Čitluk i M&D
Company d.o.o. Čitluk i temeljem prijedloga
nositelja izrade izmjene i dopune Regulacijskog
plana "Bare 1", Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 31. listopada 2019. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
I.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Skupštine Javnog
poduzeća "BROTING" d.o.o. Čitluk.

U Zaključku Općinskog vijeća Čitluk,
broj: 01-06-101/3-19, od 04.10.2019. godine
(Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk,
broj: 9/19) (u daljnjem tekstu: Zaključak), točka
prva Zaključka mijenja se i glasi:
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"I.
"Nositelj izrade izmjene i dopune
Regulacijskog plana "Bare 1", koji je u fazi
prijedloga plana, uvažiti će zahtjev tvrtke
„Brotnjopromet“ d.o.o. Čitluk i M&D Company
d.o.o. Čitluk, na način da se na parceli označenoj
kao k.č. 5615 ucrta objekt u postojećim
horizontalnim i vertikalnim gabaritima izgrađenog
objekta.".
II.
Zadužuje se Tajnik Općinskog vijeća
Čitluk da sačini prečišćeni tekst Zaključka.
III.
Zaključak stupa na snagu danom objave u
"Službenom glasilu Općinskog vijeća općine
Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-122/8-19
Čitluk, 31. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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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), članka 27. točka 2.
i 5. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13) i članka 121.-123. Pravilnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
raspravljajući o stavovima Savjeta plana za stručno
praćenje i usmjeravanje izrade izmjena i dopuna
Regulacijskog plana "Bare 1" od 01. kolovoza
2019. godine u svezi s davanjem mišljenja po
dopisu "Brotnjopromet" d.o.o. Čitluk i M&D
Company d.o.o. Čitluk i temeljem prijedloga
nositelja izrade izmjene i dopune Regulacijskog
plana "Bare 1", Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 31. listopada 2019. godine
donijelo je

ZAKLJUČAK
-prečišćeni tekstI.
Nositelj izrade izmjene i dopune
Regulacijskog plana "Bare 1", koji je u fazi
prijedloga plana, uvažiti će zahtjev tvrtke
„Brotnjopromet“ d.o.o. Čitluk i M&D Company
d.o.o. Čitluk, na način da se na parceli označenoj
kao k.č. 5615 ucrta objekt u postojećim
horizontalnim i vertikalnim gabaritima izgrađenog
objekta.
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
Općinskom vijeću Čitluk na razmatranje najkasnije
u roku od jednog mjeseca od dana stupanja na
snagu ovog zaključka.
III.
Zaključak stupa na snagu danom objave u
"Službenom glasilu Općinskog vijeća općine
Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-122/9-19
Čitluk, 31. listopada 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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NAČELNIK OPĆINE
Temeljem članka 29. točka 6., članka 31.
stavak 2. točka 2. i 4., članka 174. Zakona o zaštiti
i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10), te
temeljem članka 16. točka 4. i 5. Zakona o zaštiti
od požara i vatrogastva ("Službene novine
Federacije BiH“, broj: 64/09), na prijedlog
Općinske službe civilne zaštite općine Čitluk,
načelnik općine Čitluk, d o n o s i
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za izradu
elaborata procjene ugroženosti od požara
općine Čitluk i Elaborata procjene ugroženosti
od prirodnih i drugih nesreća općine Čitluk
Članak 1.
U Povjerenstvo za pripremu izrade
Elaborata procjene ugroženosti od požara općine
Čitluk i Elaborata procjene ugroženosti od
prirodnih i drugih nesreća općine Čitluk, a sve u
cilju izrade prijedloga Plana zaštite od požara
općine Čitluk i prijedloga Plana zaštite i spašavanja
od prirodnih i drugih nesreća općine Čitluk (dalje:
Povjerenstvo), imenuju se:
1. Ivan Ostojić, Služba za civilnu zaštitu koordinator aktivnosti izrade,
2. Mario Rozić, Ured načelnika,
3. Ilko Prusina, Služba za društvene djelatnosti,
opću upravu i branitelje,
4. Vesna Vasilj, Služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša,
5. Jasna Karačić, Služba za gospodarstvo,
6. Franimir Pervan, Služba za geodetske i
imovinsko pravne poslove,
7. Pavo Zovko, Služba za financije,
8. Marko Klemo, Zajedničke službe,
9. Slaven Markota, Ured načelnika,
10. Silvio Ostojić, zapovjednik vatrogasne
postrojbe.
Članak 2.
Članovi Povjerenstva su zaduženi ispred
svoje Službe raditi na prikupljanju svih traženih
podataka
za
izradu
navedenih
planskih
dokumenata, sve sukladno Metodologiji za izradu
procjene ugroženosti od požara ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 8/11), Metodologiji za
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izradu procjene ugroženosti od prirodnih i drugih
nesreća ("Službene novine Federacije BiH",
broj:35/04) i Uredbe o sadržaju i načinu izrade
planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih
nesreća i planova zaštite od požara ("Službene
novine Federacije BiH", broj:23/04 i 38/06).
Članak 3.
Povjerenstvo će sve prikupljene podatke,
putem koordinatora aktivnosti izrade planskih
dokumenata, dostavljati Asocijaciji za upravljanje
rizicima (AZUR) Sarajevo koje je ovlašteno da
temeljem prikupljenih podataka izradi prijedlog
planskih dokumenata iz članka 1. Rješenja.
Članak 4.
Povjerenstvo radi sukladno odredbama
Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, te
po provedbenim propisima koji su doneseni
temeljem ovih zakona.
Članak 5.
Općinske službe i stručne službe
Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Čitluk,
Javna poduzeća općine Čitluk kao i Javne ustanove
koje djeluju u općini Čitluk osigurat će sve stručne,
administrativne i druge poslove za potrebe rada
Povjerenstva.
Članak 6.
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
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-46-4664/19
Čitluk, 10. listopada 2019. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
_____________________________
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OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Čitluk, 04.11.2019.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 .

