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Temeljem članka 194. stavak 3., članka 240, i
članka 310. Zakona o gospodarskim društvima
("Službene novine F BiH", broj: 23/99, 45/00,
2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i članka
14. Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije
BiH u gospodarskim društvima sa učešćem
državnog kapitala ("Službene novine FBiH", broj:
48/05, 28/07 i 15/08), te članka 27. točka 2., 7, 19.
i 21., kao i članka 100. stavak 1. Statuta Općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 13. svibnja 2009. godine
donijelo je

ODLUKU
o vršenju ovlasti tijela općine Čitluk
u gospodarskim društvima sa udjelom
državnog-općinskog kapitala
Članak 1.

NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
ODLUKA o utvrđivanju radnog vremena
operativnog Centra civilne zaštite (41).................54
RJEŠENJE o imenovanju radne grupe za
provedbu trogodišnjeg općinskog akcijskog
plana za kontinuirano unapređenje općinske
uprave u suradnji sa Projektom upravne
odgovornosti (42).....................................…........55

Ovom odlukom uređuje se nadležnost
organa općine Čitluk u predlaganju kandidata za
članove nadzornog odbora u gospodarskim
društvima sa državnim-općinskim kapitalom i
izdavanje punomoćja za nazočnost u radu
skupština u ovim gospodarskim društvima, kao i
obveze predstavnika državnog-općinskog kapitala
povodom udjela u radu navedenih organa koji
proizlaze iz temelja prava vlasništva općine nad
tim kapitalom.
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Članak 2.
Predlaganje kandidata za imenovanje
članova nadzornog odbora u gospodarskim
društvima iz članka 1. ove odluke vrši se na
temelju
prethodno
provedenog
postupka
predviđenog Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj: 12/03 i 34/03), Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", broj: 13/02, 16/02, 14/03 i 12/04) i
Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 70/08).
Predlaganje kandidata koji ispunjavaju
uvjete iz provedenog postupka iz prethodnog
stavka ovog članka, vrši načelnik općine Čitluk.
Članak 3.
Kandidat za člana nadzornog odbora ne
može biti osoba kod koje postoje zapreke iz članka
260. Zakona o gospodarskim društvima.
U gospodarskim društvima koja obavljaju
djelatnosti javnog društvenog interesa kao i
gospodarskim društvima u kojima općina Čitluk
ima preko 50% vlasništva i koja zapošljavaju preko
100 djelatnika, kandidat za člana nadzornog odbora
ne može biti osoba koju isključuje Zakon o javnim
poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Službene novine Federacije BiH», broj 8/05).
U gospodarskim društvima iz stavka 2.
ovog članka, član nadzornog odbora je dužan
pridržavati se Zakona o javnim poduzećima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ( posebno članak
7.,8.,14.,19. i 20).
Članak 4.
Za člana nadzornog odbora ne može biti
nominiran ili kao punomoćnik u skupštini
gospodarskog društva ne može biti opunomoćen:
1. direktor
ili
zamjenik
direktora
gospodarskog društva u kojem država vrši
ovlasti na temelju državnog kapitala,
2. članovi Vlade HNŽ, članovi Federalne
vlade i članovi Savjeta načelnika,
3. nositelj pravosudne dužnosti ili nositelj
druge dužnosti čije je vršenje po zakonu
nespojivo sa učešćem u radu organa iz ove
odluke.
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4. dioničar, vlasnik udjela ili zaposlenik u
društvu ili u bilo kojem drugom obliku
sukoba
interesa
u
osobnim
ili
profesionalnim
odnosima
utvrđenih
Zakonom
o
sukobu
interesa
u
institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i
Zakona o javnim poduzećima u Federaciji
Bosne i Hercegovine,
5. osoba koja ne zadovoljava standarde i
kriterije iz članka 7. stavak 1. Zakona o
ministarskim,
vladinim
i
drugim
imenovanjima
Federacije
Bosne
i
Hercegovine.
Članak 5.
Ista osoba ne može istovremeno biti
predsjednik ili član nadzornog odbora u više od
jednog gospodarskog društva uključujući u taj broj
i članstvo u upravnim odborima pojedinih
državnih, federalnih i županijskih agencija.
Članak 6.
Općina Čitluk, sukladno članku 261.
stavak 1. Zakona o gospodarskim društvima preko
svojih organa vrši prava iz članka 1. ove odluke o
gospodarskim društvima u kojima je općina
dioničar sa najmanje 5% dionica u tom društvu.
Ovlasti iz stavka 1. ovog članka općina
vrši u društvima sa ograničenom odgovornošću,
ako njen udjel iznosi najmanje 5% kapitala
društva.
Članak 7.
Predlaganje
kandidata
za
nadzornog odbora općinski načelnik
onolikom broju osoba koji odgovara
učešća općinskog kapitala u ukupnom
gospodarskog društva.
Broj članova nadzornog odbora
se Statutom gospodarskog društva.

članove
vrši u
razmjeri
kapitalu
određuje

Članak 8.
Član nadzornog odbora imenovan kao
predstavnik općinskog kapitala dužan je prije
održavanja sjednice tog organa pribaviti mišljenje
načelnika općine, ako taj organ razmatra pitanja iz
članka 269. točka 7. i 11. Zakona o gospodarskim
društvima.
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Bez pribavljenih mišljenja iz stavka 1.
ovog članka, član nadzornog odbora ne može
sudjelovati u odlučivanju tog organa.
Članak 9.
Načelnik općine imenuje punomoćnika
državnog kapitala za skupštinu gospodarskog
društva iz članka 6. ove odluke.
Prilikom
odlučivanja
u
skupštini
gospodarskog društva punomoćnik raspolaže
ukupnim brojem glasova koji pripada općinskom
kapitalu.
Prije odlučivanja u skupštini imenovani
punomoćnik je dužan pribaviti mišljenje organa
koji je izdao punomoć o pitanjima iz članka 246.
točka 1. do 16. Zakona o gospodarskim društvima.
Općinski načelnik je obvezan prije davanja
mišljenja iz prethodnog članka zatražiti prethodno
mišljenje od strane Općinskog vijeća Čitluk po
pitanjima iz članka 246. točka 7., 8.,9. i 11. Zakona
o gospodarskim društvima.
Bez pribavljenog mišljenja o pitanjima iz
stavka 2. ovog članka, punomoćnik ne može
odlučivati u skupštini.

Također
gospodarska
društva
iz
prethodnog stavka ovog članka dužna su uskladiti
odredbe Statuta sa odlukom o broju članova
nadzornog odbora u roku od 60 dana od dana
donošenja Odluke.
Članak 13.
Lista gospodarskih društava u kojima
općina vrši ovlasti iz članka 1. Odluke čini
sastavni dio ove odluke.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objave u "Službenom glasilu općine
Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-53/2-09.
Čitluk, 13. svibnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Članak 10.
Pribavljanje mišljenja iz članka 8. i 9. ove
odluke vrši se pismeno najkasnije sedam dana prije
održavanja sjednice nadzornog odbora odnosno
skupštine, a u izuzetnim slučajevima, ako se to
ocjeni opravdanim, usmenim putem.
Bez obzira da li je punomoćnik zatražio
mišljenje nadležnog organa usmenim ili pismenim
putem suglasnost organa mora biti očitovana
pismenim putem.

---------------------------------------------LISTA GOSPODARSKIH DRUŠTAVA SA
DRŽAVNIM-OPĆINSKIM KAPITALOM
U KOJIMA OPĆINA ČITLUK VRŠI SVOJE OVLASTI

(čl.13.Odluke)
1. Javno poduzeće "BROTING" d.o.o.
Čitluk, - za inženjering, organizaciju
javnih radova i usluga, Kralja Tomislava
b.b. (Gradska športska dvorana)

Članak 11.
Član nadzornog odbora i punomoćnik u
skupštini odgovorni su za svoj rad organu koji ga je
imenovao, odnosno koji je izdao punomoćje.
Članovi
nadzornog
odbora
pored
odgovornosti iz stavka 1. ovog članka za svoj rad
odgovaraju prema odredbama člana 270. do 274.
Zakona o gospodarskim društvima.
Članak 12.
Gospodarska društva iz članka 1. i 13.
dužna su uskladiti odredbe svojih Statuta sa ovom
odlukom u roku od 60 dana od dana stupanja na
snagu ove odluke.
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2. Javno poduzeće "BROĆANAC" d.o.o.
Čitluk, Duhanski put b.b.
___________________________

35
Temeljem članka 111., a u svezi s
člankom 27. Statuta Općine Čitluk, a razmatrajući
odluku Glavnog vijeća Hrvatske zajednice
Herceg-Bosna Mostar broj: G.V.01-047-1/08, od
30. rujna 2008. godine o ustupanju i preuzimanju
vlasničkih prava nad Radiotelevizijom HercegBosne d.o.o. Mostar, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 13. svibnja 2009. godine
donijelo je
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ODLUKU
o preuzimanju osnivačkih i vlasničkih
prava i obveza Radiotelevizije Herceg-Bosne
d.o.o. Mostar
Članak 1.
Preuzimaju se osnivačka i vlasnička prava i
obveze nad društvom Radiotelevizije HercegBosne d.o.o. Mostar u ponuđenom postotku u
iznosu od 4,93% udjela, kao i financiranje istog u
postotku preuzetih vlasničkih udjela.
Članak 2.
Radiotelevizija
Herceg-Bosne
d.o.o.
Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Petra Krešimira
IV., bb, upisana u sudskom registru Općinskog
suda u Mostaru MRB: 1-9936, a kao Osnivač,
odnosno vlasnik sa 100% udjela upisana je
Hrvatska zajednica Herceg-Bosna Mostar, sa
upisanim temeljnim kapitalom u vrijednosti
sredstava rada sa kojim je raspolagalo pri osnivanju
u iznosu od 611.023,00 DEM/KM.

Članak 6.
Po
zaključenju
svih
ugovora
o
preuzimanju
vlasničkih
udjela,
društvo
Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o. Mostar je
dužno uskladiti svoje pravne akte, Statut društva i
druge akte te po ispunjavanju svih propisanih
uvjeta podnijeti prijavu za upis u sudski registar
preuzimanja udjela i drugih izmjena.
Članak 7.
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
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-53/3-09.
Čitluk, 13. svibnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Članak 3.
Temeljni kapital Društva Radiotelevizija
Herceg-Bosne d.o.o. Mostar, procijenit će se u
vrijednosti stvari, nekretnina i opreme po
nezavisnom ovlaštenom revizoru-vještaku, čija
procjena će biti osnova za upis nove vrijednosti
odnosno visine temeljnog kapitala.
Članak 4.
Općina Čitluk, kao član društva,
ostvarivanje svojih prava upravljanja Društvom na
Skupštini društva, vršit će preko svog predstavnika,
koji će sudjelovati u radu i odlučivanju na
Skupštini ispred općine Čitluk sukladno datim
smjernicama i ovlastima.
Za predstavnika se imenuje Načelnik
općine ili druga osoba koju on ovlasti.
Članak 5.
U svezi preuzimanja vlasničkih udjela i
prava i obveza iz članka 1. ove odluke, ovlašćuje se
načelnik općine da sa Hrvatskom zajednicom
Herceg-Bosna
Mostar,
kao
ustupiteljemprenositeljem, zaključi poseban ugovor kojim će se
regulirati sva potrebna pitanja sukladno važećim
zakonima.

Broj 3 - Stranica 52

___________________________

36
Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 13. svibnja 2009.godine donijelo je

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2008. godinu
Gradske ljekarne Čitluk.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 13. svibnja 2009. godine donijelo je

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

ZAKLJUČAK

Broj: 01-06-53/4-09.
Čitluk, 13. svibnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2008. godinu
Centra za socijalni rad Čitluk.
Članak 2.

37
Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 13. svibnja 2009. godine donijelo je

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

ZAKLJUČAK

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-53/6-09.
Čitluk, 13. svibnja 2009. godine

Članak 1.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Usvaja se Izvješće o radu za 2008. godinu
Dječjeg vrtića Čitluk.

___________________________

Članak 2.
39
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: 01-06-53/5-09.
Čitluk, 13. svibnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

38
Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08

Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 13. svibnja 2009. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2008. godinu
Kulturno-informativnog centra Čitluk.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

___________________________

Broj: 01-06-53/7-09.
Čitluk, 13. svibnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

40
Na temelju članka 8. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članaka 27. i
41. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08),
Općinsko vijeće općine Čitluk na sjednici održanoj
dana 13. svibnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
41
Na temelju članka 151. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća ("Službene novine Federacije
BiH", broj: 39/03 i 22/06) i članka 112. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Načelnik općine
donosi
ODLUKU

ZAKLJUČAK

I.

Članak 1.
Daje se suglasnost na Akcijski plan, koji je
dio komponente "Potpora općinskim vijećima".

Radno vrijeme općinskog operativnog
Centra civilne zaštite, koji djeluje u sastavu
Općinske službe za civilnu zaštitu, je svakog dana
od 07,00 sati do 23,00 sata.

Članak 2.

II.

Općinsko
vijeće
Čitluk
ovlašćuje
predsjednika Općinskog vijeća Čitluk Marina
Radišića i općinskog načelnika Ivu Jerkića da
poduzmu sve mjere i radnje oko pripreme i
potpisivanja Memoranduma o razumijevanju za
komponentu „Potpora općinskim vijećima“ sa
predstavnicima Regionalnog ureda OESS-a
Mostar.

U slučaju prirodne i druge nepogode ili
druge nesreće, operativni Centar civilne zaštite će
raditi neprekidno 24 sata dok postoji ta nepogoda
ili nesreća i dok traju aktivnosti za otklanjanje
nastalih posljedica.

Članak 3.
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: 01-06-53/8-09.
Čitluk, 13. svibnja 2009. godine

III.
Ovlašćuje se rukovoditelj Općinske službe
za civilnu zaštitu da, sukladno ovoj odluci, utvrdi
optimalan broj djelatnika za izvršenje ove odluke,
te u slučaju viška djelatnika, iste rasporedi na
izvršenje poslova i zadaća u nadležnosti
Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih
službi općine Čitluk.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

Svibanj 2009.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-46-144/09.
Čitluk, 12. svibnja 2009. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.

_____________________
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Na temelju članka 41. točka 6. i 19. Statuta
Općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), a u skladu sa
Memorandumom o razumijevanju zaključenim
dana 26.02.2008. godine, između Općine Čitluk i
Projekta upravne odgovornosti u BiH (GAP),
Načelnik općine Čitluk, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju radne grupe za provedbu
trogodišnjeg općinskog akcijskog plana za
kontinuirano unapređenje općinske uprave u
suradnji sa projektom upravne odgovornosti
1. U cilju realizacije projektnih aktivnosti u
nastavku Projekta upravne odgovornosti u BiH (u
daljnjem tekstu: GAP) u općini Čitluk, imenuje se
Radna grupa za provođenje trogodišnjeg općinskog
akcijskog plana za kontinuirano unapređenje
općinske uprave u suradnji sa projektom upravne
odgovornosti (u daljnjem tekstu:"Općinski akcijski
plan" ili "MAP") u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mario Rozić, koordinator
Pavo Zovko, član
Ilko Prusina, član
Jasna Karačić, član
Vesna Vasilj, član
Ivan Stojić, član
Irena Bago, član
Nikola Buhovac, član.

2. Zadaci Radne grupe su da:
- izradi nacrt Općinskog akcijskog plana koji će
sadržavati usluge i aktivnosti koje mogu biti
predmet unaprijeđenja od strane GAP-a,
- osmisli odgovarajuću kampanju i metodologiju i
na osnovu njih pribavi mišljenja građana o nacrtu
Općinskog akcijskog plana,
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- na osnovu pribavljenog mišljenja građana utvrdi
prioritete i definira finalnu verziju Općinskog
akcijskog plana, koji će sadržavati prijedloge za
unapređenja,
- uputi konačni Općinski akcijski plan na
odobravanje Općinskom vijeću, uz odgovarajuće
obrazloženje,
- nakon odobravanja Općinskog akcijskog plana
od strane Općinskog vijeća pripremi Plan
implementacije za svaku od aktivnosti/oblasti koje
će biti predmet unapređenja,
- prati provođenje Općinskog akcijskog plana,
odnosno planova implementacije,
- sudjeluje u kampanji promocije uspješne
realizacije Općinskog akcijskog plana.
3. Radna grupa je dužna da Načelniku općine
podnosi redovita izvješća o svojim aktivnostima.
4. Sve aktivnosti Radne grupe biti će usklađene s
GAP-ovim Radnim planom, kako u pogledu
predviđenih aktivnosti/koraka, tako i u pogledu
dinamike njihove realizacije.
5. Načelnik općine se obvezuje da osigura sve
uvjete neophodne za rad Radne grupe, kao što su
prostor, oprema i oslobađanje članova Radne
grupe od tekućih aktivnosti, kad je to nužno, kao i
da pruži svaki drugi vid podrške radu Radne
grupe.
6. GAP će osigurati podršku i pomoć Radnoj grupi
i vidu stalnih konzultacija, treninga/obuka,
stručnih materijala i stručnih mišljenja, sa ciljem
da sve zacrtane zadatke obave kvalitetno i
pravodobno.
7. S ovim rješenjem Načelnik općine upoznat će
vijećnike Općinskog vijeća Čitluk.
8. Rješenje 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
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-06-138/1-09.
Čitluk, 8. svibnja 2009. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.

_____________________

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Kralja Tomislava 87

Službeno glasilo izlazi prema potrebi.
Naklada 100 primjeraka.
Glavni i odgovorni urednik: Mario Rozić, dipl.iur.
Tel.:
036/ 640 - 525
Fax:
036/ 642 - 537
- Uredništvo
E-mail: brotnjo@citluk.ba
opcinsko.vijece@citluk.ba - OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
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 BiH.

