ečanj 2017.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Broj 1 - Stranica

98

GOD. XXIV.

BROJ

3

ČITLUK, SVIBANJ 2020. GODINE

P R E G L E D S A D R Ž A J A:

• OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
ODLUKA o mjerama pomoći poduzetnicima
pogođenim posljedicama proglašene nepogode
uzrokovane koronavirusom COVID – 19 (27).....33
ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika
o radu Općinskog vijeća Čitluk (28).....................34
ZAKLJUČAK kojim Općinsko vijeće Čitluk
daje suglasnost gospodarskom društvu „DOM 90“
d.o.o.Čitluk za dodjelu koncesije (29)..................35
ZAKLJUČAK kojim Općinsko vijeće Čitluk
daje suglasnost gospodarskom društvu
„ENERGETIC-ELECTRONIC“ d.o.o. Čitluk
za dodjelu koncesije (30)......................................35
ZAKLJUČAK kojim Općinsko vijeće Čitluk
daje suglasnost gospodarskom društvu „IGI
SOLAR“ d.o.o. Čitluk za dodjelu koncesije (31)...36
________________________
27
Na temelju članka 27. točaka 2. i 6.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) te
članka 88. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 15. svibnja 2020. godine
donosi
ODLUKU
o mjerama pomoći poduzetnicima pogođenim
posljedicama proglašene nepogode uzrokovane
koronavirusom COVID – 19
Članak 1.
Predmet ove odluke jesu mjere pomoći
poduzetnicima pogođenim posljedicama nepogode
uzrokovane koronavirusom COVID - 19, a koja je

proglašena Odlukom Općinskog načelnika broj:
02-33-1032/20 od dana 17. ožujka 2020. godine, te
zapovijedima Federalnog stožera civilne zaštite,
Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne
zaštite općine Čitluk, a koje su imale za posljedicu
obustavu gospodarske aktivnosti na području
općine Čitluk.
Članak 2.
Mjere pomoći poduzetnicama iz članka 1.
ove odluke su sljedeće:
a) oslobađanje
obveze
plaćanja
komunalne naknade za sve poslovne
subjekte kojima je zabranjen rad za
razdoblje trajanja zabrane rada po
zapovijedi stožera civilne zaštite;
b) oslobađanje obveze plaćanja zakupnine
za poslovne prostore u vlasništvu
Općine Čitluk u kojima se nije mogla
obavljati djelatnost za razdoblje
trajanja zabrane po zapovijedi stožera
civilne zaštite;
c) oslobađanje obveze plaćanja naknada
za korištenje javnih površina za
razdoblje trajanja zabrane
stožera
civilne zaštite;
d) oslobađanje obveze plaćanja naknada
(računa) za odvoz komunalnog otpada
za sve poslovne subjekte kojima je
zabranjen rad za razdoblje trajanja
zabrane po zapovijedi stožera civilne
zaštite;
e) oslobađanje obveze plaćanja naknada
za postavljanje reklamnih panoa i/ili
displeja na području Općine Čitluk za
razdoblje trajanja zabrane rada po
zapovijedi stožera civilne zaštite;
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f) oslobađanje obveze plaćanja naknada
za površine uz ceste na kojim se
postavljaju
reklame za razdoblje
trajanja zabrane rada po zapovijedi
stožera civilne zaštite;
g) oslobađanje obveze plaćanja naknada
za postavljanje reklama na objekte za
razdoblje trajanja zabrane rada po
zapovijedi stožera civilne zaštite;
h) obustava svih ovršnih postupaka i
postupaka prisilne naplate koji su
pokrenuti od strane Općine ili
poduzeća i ustanova kojima je osnivač
Općina Čitluk za vrijeme dok traje
stanje prirodne nepogode.
Oslobađanja obveza plaćanja na temelju
stavki pobrojanih u prethodnom stavku se odnose
na razdoblje od 01.travnja do zadnjeg dana u
mjesecu u kojemu je prestala zabrana, uz
mogućnosti
produženja
koja
ovisi
od
epidemiološke situacije na području općine Čitluk.
U suradnji sa višim razinama vlasti kao
posebne mjere osigurati će se određene naknade za
poduzetnike,obrtnike i zaposlenike koji su prestali
sa radom u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa
te za sve osobe koje su zadržane na svojim radnim
mjestima.
Ovim mjerama nastoji se pomoći i rasteretiti
privatni sektor, posebice obrtnike, mala i srednja
poduzeća te osigurati likvidnost poslovanja
gospodarstvenika na području općine Čitluk.
Ova odluka će se mijenjati i dopunjavati u
skladu s daljnjim razvijanjem situacije te odlukama
stožera civilne zaštita.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da,
sukladno ovoj odluci, donese potrebite akte iz svoje
nadležnosti a kojima će se detaljno propisati način
realizacije mjera iz prethodnog članka ove odluke.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja te će se objaviti u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-02-40/2-20
Čitluk, 15. svibnja 2020. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.
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Na temelju članka 13. Zakona o načelnima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i
51/09) i točke 28. članka 27. 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 15. svibnja 2020.
godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk
Članak 1.
Članak 15. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/11) dopunjuje se novim
stavkom 2. koji glasi:
„Iznimno, u izvanrednim okolnostima, vijećnicima
se dostavljaju materijali koji će biti na dnevnom
redu sjednice Vijeća i druge informacije u
elektronskom obliku najmanje šest dana prije dana
održavanja sjednice. “
Raniji stavci 2. i 3. članka 15. se
pomjeraju za jedno redno mjesto te su sada stavci
3. i 4.
Članak 2.
Članak 34. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/11) dopunjuje se novim
stavkom 2. koji glasi:
„Iznimno, u izvanrednim okolnostima, moguće je
održavanje online sjednica Kolegija Vijeća.“.
Raniji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. članka
34. se pomjeraju za jedno redno mjesto te su sada
stavci 3., 4., 5., 6., 7. 8. i 9.
Članak 3.
Članak 39. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/11) dopunjuje se novim
stavkom 2. koji glasi:
„Iznimno, u izvanrednim okolnostima, moguće je
održavanje online sjednica radnih tijela Vijeća.“.
Članak 4.
Članak 55. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/11) dopunjuje se novim
stavkom 2. koji glasi:
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„Iznimno, u izvanrednim okolnostima, moguće je
održavanje online sjednica Vijeća.“.
Raniji stavci 2., 3., 4., 5., 6., članka 55. se
pomjeraju za jedno redno mjesto te su sada stavci
3., 4., 5., 6. i 7.

k.č. br.314/245 K.O. Veliki Ograđenik (stari
premjer) općina Čitluk, sukladno odredbama
Odluke o provođenju Prostornog plana općine
Čitluk za period od 2010. do 2020.godine
(„Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj:7/13).

Članak 5.
Članak 57. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/11) dopunjuje se novim
stavkom 5. koji glasi:
„Iznimno, u izvanrednim okolnostima, članovima
Vijeća se elektronskim putem dostavljaju prijedlog
dnevnoga reda i odgovarajući materijali te
zapisnik s prethodne sjednice.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk''.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

II.
Zaključak
dostaviti
gospodarstva HNŽ/K Mostar.

III.
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: 01-02-40/4-20
Čitluk, 15. svibnja 2020. godine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-02-40/3-20
Čitluk, 15. svibnja 2020. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o
koncesijama Hercegovačko - neretvanske županije
("Službene novine HNŽ/K", broj: 1/13 i 7/16,6/18),
članka 27. točaka 25. i 30 i članka 111. stavak 3.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13),
rješavajući po zahtjevu Ministarstva gospodarstva
HNŽ/K broj: 07-02a) -13-167-1/20 od 22. 04.
2020. godine, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 15. svibnja 2020. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
gospodarskom društvu „DOM 90“ d.o.o.Čitluk za
dodjelu koncesije za obavljanje elektroprivredne
djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije
električne energije izgradnjom elektroenergetskog
objekta „ODACI 1“, na k.č. 950/20 K.O. Veliki
Ograđenik (novi premjer), što odgovara parceli

Ministarstvu

________________________
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Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ/K", broj: 1/13 , 7/16 i
6/18), članka 27. točaka 25. i 30 i članka 111.
stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i
3/13), rješavajući po zahtjevu Ministarstva
gospodarstva HNŽ/K broj: 07-02a)-13-171-2/20
od 24.04.2020.godine, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 15. svibnja 2020. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
gospodarskom
društvu
„ENERGETICELECTRONIC“ d.o.o. Čitluk za dodjelu koncesije
za elektroenergetske objekte: fotonaponska
elektrana „Energetic - Electronic“, na lokalitetu
Čitluk, Biletići, na zemljištu označenom kao k.č.
1575/49 K.O. Biletići i fotonaponska elektrana
„Energetic-Electronic 2“ na lokalitetu Čitluk,
Biletići, na zemljištu označenom kao k.č.1575/47
K.O. Biletići, sukladno odredbama Odluke o
provođenju Prostornog plana općine Čitluk za
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razdoblje od 2010. do 2020.godine (Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“,broj:7/13).
II.
Zaključak
dostaviti
gospodarstva HNŽ/K Mostar.

Ministarstvu

III.
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-

I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
gospodarskom društvu „IGI SOLAR“ d.o.o. Čitluk
za dodjelu koncesije za obavljanje elektroprivredne
djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije
električne energije koja se odnosi na postrojenje
solarna fotonaponska elektrana „BLIZANCI 1“, na
zemljištu označenom kao k.č.1575/5 K.O. Biletići
(novi premjer), što odgovara k.č.486/718 K.O.
Blizanci (stari premjer), sukladno odredbama
Odluke o provođenju Prostornog plana općine
Čitluk za period od 2010. do 2020.godine
(„Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 7/13).
II.

Broj: 01-02-40/5-20
Čitluk, 15. svibnja 2020. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ/K", broj: 1/13 i 7/16,6/18 ),
i članka 27. točaka 25. i 30 i članka 111. stavak 3.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13),
rješavajući po zahtjevu Ministarstva gospodarstva
HNŽ/K
broj:
07-02a)-13-222-3/20
od
08.05.2020.godine, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 15. svibnja 2020. godine,
donosi

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

ZAKLJUČAK

Zaključak
dostaviti
gospodarstva HNŽ/K Mostar.

Ministarstvu

III.
Zaključak 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: 01-02-40/6-20
Čitluk, 15. svibnja 2020. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Čitluk, 18.05.2020.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.

