ečanj 2017.
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Na temelju članka 7., 8. i 9. Zakona o
načinu označavanja i evidentiranja naseljenih
mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva ("Službene
novine HNŽ", broj: 7/13), članka 27. točka 11.
Statuta Općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13) i članka 12. Odluke o označavanju naseljenih
mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima, te zgrada

brojevima ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 8/13, 5/15, 2/16, 4/16, 5/17 i
4/19), na prijedlog Povjerenstva za imenovanje i
preimenovanje naziva ulica i trgova općine Čitluk,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
15. listopada 2020. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OZNAČAVANJU NASELJENIH MJESTA,
NASELJA, ULICA I TRGOVA NAZIVIMA TE
ZGRADA BROJEVIMA

Članak 1.
U Odluci o označavanju naseljenih mjesta,
naselja, ulica i trgova nazivima, te zgrada
brojevima ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 8/13, 5/15, 2/16, 4/16, 5/17 i
4/19) (u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 7., u
točci "g) U naseljenom mjestu Međugorje,
nazivima se označavaju ulice:", dodaje se nova
alineja, odnosno naziv nove ulice koja glasi:
•

FRA HONORIJA ČILIĆA.

Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
trase novoimenovane ulice od dijela dosadašnje
ulice Čilići.

listopad 2020.

Članak 2.
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: 01-02-84/2-20
Čitluk, 15. listopada 2020. 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 FBiH ("Službene novine
FBiH", broj: 70/07, 36/10, 25/12, 34/16) i članka 27.
stavak 1. točka 7. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08 i
6/08),
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 15. listopada 2020.
godine, d o n i j e l o j e
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:
-
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k.č.779 „GRMAK“ površine 355 m2
K.O.Služanj, upisana u posjedovni list
broj:29 posjednika Pave (Jerke) Bradvica iz
Služnja sa udjelom ½ i Tihomira (Jerke)
Bradvica iz Služnja sa udjelom ½, što
odgovara
k.č.224/13 K.O.Služanj (stari
premjer).

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 /
Kantonalnom sudu u Mostaru, u roku od 30 dana od
dana dostavljanja odluke.
Tužba se podnosi neposredno Sudu.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-02-84/4-20
Čitluk, 15. listopada 2020. 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 FBiH ("Službene novine
F BiH", broj: 70/07, 36/10, 25/12, 34/16), i članka
27. stavak 1. točka 7. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), rješavajući po prijedlogu
Javnog pravobranitelja općine Čitluk za
utvrđivanje javnog interesa za izgradnju i uređenje
parking prostora za mjesno groblje u Gornjem
Velikom Ograđeniku (Čmarevac), Općinsko vijeće
općine Čitluk na sjednici održanoj dana 15.
listopada 2020. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
I.

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.

Utvrđuje se da je od javnog interesa
izgradnja i uređenje parking prostora za mjesno
groblje u Gornjem Velikom Ograđeniku
(Čmarevac), te da se u tu svrhu može pristupiti
izvlaštenju nekretnine, kako slijedi:

listopad 2020.
-
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k.č.1581 „VRTA“ površine 413 m2
K.O.Veliki Ograđenik, upisana u posjedovni
list
broj:161 posjednika Danice (Ante)
Milićević ud. Bože iz G.V.Ograđenika sa
udjelom 1/1, što odgovara
k.č.321/3
K.O.Veliki Ograđenik (stari premjer).
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PRAVILNIK
o izdavanju, izgledu i tiskanju općinskih
upravnih pristojbi - biljega
Članak 1.

II.
Utvrđuje se da je Općina Čitluk korisnik
izvlaštenja zemljišta za izgradnja i uređenje
parking prostora za mjesno groblje u Gornjem
Velikom Ograđeniku (Čmarevac), iz točke I ove
odluke.
III.
Naknada za proširenje mjesnog groblja u
Gornjem Velikom Ograđeniku (Čmarevac), 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 Gornjem
Velikom Ograđeniku (Čmarevac), iz točke I ove
odluke.
IV
Protiv ove odluke može se pokrenuti
upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom /
Kantonalnom sudu u Mostaru, u roku od 30 dana
od dana dostavljanja odluke. Tužba se podnosi
neposredno Sudu.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-02-84/3-20
Čitluk, 15. listopada 2020. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.
________________________
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Temeljem članka 17. Odluke o općinskim
upravnim pristojbama (Službeno glasilo Općinskog
vijeća Općine Čitluk broj: 2/10, 5/11, 1/12, 7/13 i
3/18), načelnik općine Čitluk, d o n o s i

Ovim pravilnikom uređuje se izdavanje,
izgled i tiskanje općinskih upravnih pristojbi biljega (u daljem tekstu: općinski biljezi).
Članak 2.
Općinski biljezi izdaju se u apoenima od: 1
KM, 2 KM, 5 KM i 10 KM.
Dimenzije općinskih biljega zajedno s
bijelim rubom su 24,14 x 35,50 mm.
Općinski biljezi izrađuju se na posebnom
bijelom papiru s hologramskom folijom.
Članak 3.
Općinski biljezi imaju slijedeći izgled:
U gornjem dijelu biljega ispisan je tekst
jedan ispod drugog: "Bosna i Hercegovina,
Federacija Bosne i Hercegovine, Hercegovačko
neretvanska županija/kanton, Općina Čitluk".
U srednjem dijelu biljega se nalazi grb
općine Čitluk, a ispod grba utisnuta je oznaka
novčane vrijednosti biljega u konvertibilnim
markama iz članka 2. ovog pravilnika, a na lijevoj
strani, uz rub, je ispisan tekst odozdo prema gore:
"OPĆINSKA UPRAVNA PRISTOJBA-BILJEG".
Općinski biljezi se tiskaju u plavoj boji.
Sastavni dio ovog pravilnika je grafički
prikaz općinskih biljega.
Članak 4.
Općina Čitluk (u daljem tekstu: Općina)
povjerava tiskanje općinskih biljega pravnoj osobi
koja osigurava zaštitu i sigunost tiskanja, a odnosi
između Općine i te pravne osobe u svezi planiranih
potreba i naručenih količina, mjesta i načina
predaje općinkih biljega, te vođenja evidencije u
tiskari, regulirat će se posebnim ugovorom.
Temeljem ugovora iz prethodnog stavka,
Općina daje odabranoj pravnoj osobi narudžbu za
izradu općinskih biljega.
Članak 5.
Općina preuzima od pravne osobe iz članka
4. ovog pravilnika, općinske biljege i pohranjuje ih
u blagajnu tj.kasu koja se nalazi u Općinskoj službi
za financije.
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Izdavanje općinskih biljega iz kase obavlja
se temeljem zaduženja s obvezom pravdanja
preuzetih biljega najmanje jednom tjedno.
Izdavanje općinskih bijega iz kase OpćIne
obavlja se temeljem potreba korisnika.
Pri preuzimanju općinskih biljega dostavlja
se dokaz o plaćenim prethodno preuzetih općinskih
biljega.

Članak 8.
Ovaj pravilnik 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 -

Članka 6.
Ovlašćuje se pomoćnik načelnika Općinske
službe za financije da posebnim rješenjem ovlasti
osobe za prodaju općinskih biljega.
Članak 7.
Prihod ostvaren prodajom općinskih biljega
je prihod Proračuna Općine Čitluk, a uplaćuje se na
propisani uplatni račun.

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:
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Broj: 02-20-3276/20
Čitluk, 18.rujna 2020. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
_____________________________

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Čitluk, 16.10.2020.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.

