ečanj 2017.
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ČITLUK, RUJAN 2020. GODINE

P R E G L E D S A D R Ž A J A:

• OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
ODLUKA o usvajanju Akcijskog plana održivog
upravljanja energijom i prilagođavanja
klimatskim promjenama (SECAP) (40)................53
ODLUKA o jednokratnoj naknadi roditeljima
djece upisane u prvi razred osnovnih škola (41)...54
ODLUKA o oslobađanju plaćanja dijela tekuće
(godišnje) koncesijske naknade za korištenje
poljoprivrednog zemljišta za 2020 godinu (42)....54
RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva
za imenovanje i preimenovanje naziva ulica i
trgova u općini Čitluk (43)....................................55
ZAKLJUČAK o ovlašćivanju Općinskog
načelnika u smislu donošenja akata u svezi
radnog vremena (44).............................................55

Članak 1.
Ovom odlukom usvaja se Akcijski plan
održivog upravljanja energijom i prilagođavanja
klimatskim promjenama (SECAP) općine Čitluk za
razdoblje do 2030.godine.

________________________

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".

40
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene
novine Federacije BiH",broj: 49/06 i 51/09), te
članaka 17. i 27. Statuta Općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk, na
sjednici održanoj dana 03. rujna 2020. godine, d o
nijelo je
O D L U K U
o usvajanju Akcijskog plana održivog
upravljanja energijom i prilagođavanja
klimatskim promjenama (SECAP) općine
Čitluk za razdoblje do 2030.godine

Članak 2.
Tekstualni i grafički dio Akcijskog
plana obrađeni su u digitalnom i analognom obliku.
Digitalni oblik Akcijskog plana čuvat će se u arhivi
Tajništva Općinskog vijeća Čitluk i Uredu
načelnika na nekom od digitalnih medija.
Akcijski plan iz prethodnog stavka čini
sastavni dio ove odluke.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-02-70/2-20
Čitluk, 03. rujna 2020. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 27. točka 2. i 7. i članka
114. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08,
6/08 i 3/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj
dana 03. rujna 2020. godine d o n i j e l o j e
O D L U K U
o jednokratnoj naknadi roditeljima djece
upisane u prvi razred osnovnih škola
I.
Ovom odlukom odobrava se plaćanje
jednokratne naknade u iznosu od 100,00 KM, koja
će se dodijeliti roditeljima ili samohranom roditelju
ili skrbniku (dalje: roditelj) za upisano dijete u prvi
razred osnovne škole na području općine Čitluk,
kao i roditeljima djece upisane u prvi razred
specijalnih osnovnih škola za djecu s posebnim
potrebama a koje su smještene izvan područja
općine Čitluk, na ime pomoći u kupovini
udžbenika i školskog pribora.
II.

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-02-70/3-20
Čitluk, 03. rujna 2020. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Sukladno
odredbama
Zakona
o
ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica
izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i
potpori ekonomiji na području Hercegovačkoneretvanske županije (“Narodne novine HNŽ",
broj: 3/20) i članka 27. stavak 1. točka 7. i 25, a u
svezi s člankom 17. stavak 1. alineja 7. i 9. i članka
114. stavak 3.Statuta općine Čitluk (“Službeno
glasilo Općinskog vijeće općine Čitluk”, broj: 2/08,
6/08 i 3/13), Općinsko vijeće općine Čitluk na
sjednici održanoj 03. rujna 2020. godine, d o n i j e
lo je
ODLUKU
o oslobađanju plaćanja dijela tekuće (godišnje)
koncesijske naknade za korištenje
poljoprivrednog zemljišta za 2020 godinu

Zadužuju se osnovne škole s područja
općine Čitluk da zajedno uz spisak upisane djece u
prvi razred u njihovoj osnovnoj školi dostave i
podatke o roditelju uz koji će biti naveden broj
tekućeg računa roditelja na koji će Općinska služba
za financije isplaćivati naknadu iz točke jedan ove
odluke.
Zadužuju se roditelji djece upisane u prvi
razred specijalnih osnovnih škola za djecu s
posebnim potrebama, a koje su smještene izvan
područja općine Čitluk, da Općinskoj službi za
financije dostave potvrdu škole o upisu djeteta u
prvi razred, te broj tekućeg računa za uplatu
naknade iz točke 1. ove odluke.

Koncesionari koji na dan stupanja na
snagu Zakona o ublažavanju negativnih
ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom
koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na
području HNŽ imaju sklopljen ugovor o koncesiji
u kojima su koncesori Općina Čitluk i Vlada HNŽ,
oslobađaju se plaćanja dijela tekuće (godišnje)
koncesijske naknade za korištenja predmeta
koncesije.

III.

Članak 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se
osnovne škole s područja općine Čitluk, roditelji iz
točke 2. stavak 2. ove odluke i Općinska služba za
financije.

Oslobađanje plaćanja naknade iz članka
1.vrši se za 2020.godinu u visini od 50% naknade
koja čini prihod općine,odnosno 55% ukupno
propisane naknade, uz uvjet da su izmirene sve
obveze po koncesijskim naknadama iz prethodne
godine.

IV.
Ova odluka 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

Članak 1.

Članak 3.
Rok plaćanja jednokratne koncesijske
naknade iz ugovora o koncesiji u kojima je
Općina Čitluk koncesor odgađa se zaključno sa
mjesecom prosincem 2021. godine.
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Sukladno stavku 1. zadužuje se Općinski
načelnik da zaključi aneks ugovora o koncesiji u
kojima će se pobliže urediti naprijed navedeni
rokovi.

6. Ante Ćorić;
7. Borislav Šimović.
Članak 2.

Članak 4.

Članovi Povjerenstva se imenuju na
razdoblje od dvije godine.

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

Članak 3.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-02-70/5-20
Čitluk, 03.rujna 2020. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj 49/06 i 51/09) te članka 27.
točka 11. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), te sukladno odredbama Odluke o
označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i
trgova nazivima, te zgrada brojevima ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk" broj: 8/13,
5/15 i 2/16), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 03. rujna 2020. godine d o n i j e l o
je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za
imenovanje i preimenovanje naziva ulica i
trgova u općini Čitluk
Članak 1.
U Povjerenstvo za imenovanje i
preimenovanje naziva ulica i trgova u općini Čitluk
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Slaven Markota;
Franimir Pervan;
Marinko Ivanković;
Marin Sivrić;
Ivan Stojić;

Ovlašćuje se Općinski načelnik da prema
ukazanoj potrebi može, u slučajevima utvrđivanja
prijedloga naziva ulica i trgova u pojedinom
naseljenom mjestu, kao pomoć Povjerenstvu
pridružiti još dva člana koji su sa prebivalištem u
tom naseljenom mjestu te stručne osobe po svom
izboru.
Članak 4.
Obveza Povjerenstva je da postupa po
zahtjevima građana ili mjesnih zajednica za
izmjenu naziva ulica i trgova u naseljenim
mjestima na teritoriju općine Čitluk, sve sukladno
Odluci o označavanju naseljenih mjesta, naselja,
ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk"
broj: 8/13, 5/15 i 2/16), kao i da predloži svoje
usuglašene prijedloge Općinskom vijeću na
usvajanje.
Članak 5.
Svu
tehničku
i
drugu
pomoć
Povjerenstvu će pružiti Općinski načelnik sa
općinskim službama za upravu, kao i drugim
javnim poduzećima čiji je utemeljitelj Općina
Čitluk.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ovog rješenja
prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova
Povjerenstva za imenovanje i preimenovanje
naziva ulica i trgova u općini Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
1/16).
Članak 7.
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-
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Broj: 01-02-70/4-20
Čitluk, 03. rujna 2020. 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), a u svezi sa stavkom 2. članka 6.
Odluke o radnom vremenu trgovačkih i obrtničkih
radnji, kao i ugostiteljskih objekata na području
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 4/18), Općinsko vijeće Čitluk
sjednici održanoj dana 03. rujna 2020. godine
donosi
ZAKLJUČAK

Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 4/18)
ujednačava sa odredbama vezanim za radno
vrijeme navedenih radnji koje važi za radne dane.
Akt Načelnika iz stavka 1. donosi se na
razdoblje od mjesec dana a eventualno se može
produžiti za još jedan mjesec.
Općinski načelnik dužan je, nakon
donošenja akta iz stavka 1. ovog članka, upoznati
Općinsko vijeće sa istim na prvoj sljedećoj sjednici
Općinskog vijeća Čitluk.
Članak 2.
Ovaj 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: 01-02-70/6-20
Čitluk, 03. rujna 2020. godine

Članak 1.
Općinsko
vijeće
Čitluk
ovlašćuje
Općinskog načelnika Marina Radišića da poduzme
mjere i radnje vezane za donošenje akta kojim se
radno vrijeme nedjeljom trgovačkih i obrtničkih
radnji pobrojanih u točkama b) i c) stavka 2. članka
3. Odluke o Odluke o radnom vremenu trgovačkih i
obrtničkih radnji, kao i ugostiteljskih objekata na
području općine Čitluk ("Službeno glasilo

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

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

