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Na temelju članka 29. i 31. Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine
Federacije BiH, broj: 39/03, 22/06, 43/10), članka
29., 30. i 31. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji
za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/04,
38/06, 52/09 i 56/09) i članka 111. stavak 2., a u
svezi s člankom 17., alineja 18. Statuta općine
Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 02/08 i 06/08) i temeljem pozitivnog
mišljenja Stožera civilne zaštite općine Čitluk i
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 19. travnja 2012. godine
donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih i drugih nepogoda u
svezi šteta od snijega u općini Čitluk od 04. veljače
do 22.veljače 2012.godine, gdje je šteta utvrđena u
iznosu 572.118,00 KM, od toga 428.015,00 KM u
vlasništvu fizičkih osoba, a u vlasništvu pravnih
osoba 144.103,00 KM.
II.
Općinsko vijeće Čitluk utvrđuje da su
sredstva iz proračuna općine Čitluk u iznosu od
16.186,20 KM, predviđena za saniranje štete iz
prethodnog članka nedostatna te ovlašćuje
Općinskog načelnika da poduzme sve zakonom
utvrđene mjere za dobivanje jednokratne pomoći
sa viših razina vlasti za saniranje posljedica ove
prirodne nepogode.
III.
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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-41/5-12.
Čitluk, 19. travnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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Temeljem članka 17. alineja jedanaesta i
članka 27. točka 2. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), članka 1. stavak 2. i
članka 6. stavak 3. i 4. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama u BiH ("Narodne novine
Hercegovačko-Neretvanske županije", broj: 6/06 ),
članka 13.stavak 4. Zakona o cestama u FBiH
("narodne novine FBiH", broj: 6/02) i članka 6.
Zakona o javnim cestama ("Narodne novine
Hercegovačko-Neretvanske županije", broj: 1/02),
Općinsko vijeće općine Čitluk na sjednici održanoj
dana 19. travnja 2012. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o regulaciji prometa na području
naseljenih mjesta Međugorja i Bijakovića
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se lokalno
jednosmjerno prometovanje autobusima, radnim
strojevima i kamionima čija ukupna duljina prelazi
8m, dijelovima naseljenih mjesta Međugorje i
Bijakovići, gdje su gabariti lokalnih cesta manji od
6,0 m, i to u slijedećim pravcima:
- Ćorkov Dolac - Križevac - granica sa
općinom Ljubuški;
- Ćorkov Dolac - Perkuša - Podbrdoraskrižje Šurmanci i Brzomelj;
a sve sukladno skici koja čini sastavni dio
ove odluke.
Članak 2.
Zabrane iz članka 1. ove Odluke pobliže će
se označiti odgovarajućim prometnim znacima i
dopunskim oznakama.
Članak 3.
Za postavljanje prometnih znakova iz
članka 2. ove odluke zadužuje se J.P. "BROTING"
Čitluk, u
suradnji s MZ Međugorje i MZ
Bijakovići.
Članak 4.
Za provedbu ove odluke zaduženi su
djelatnici MUP-a, Policijske postaje Čitluk i PI
Međugorje, kao i komunalni redari općine Čitluk.

travanj - svibanj 2012. SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka o regulaciji prometovanja
autobusima na području naseljenih mjesta
Međugorja i Bijakovića ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk",broj: 3/06).
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

U istom članku dodaje se nova točka 18.
koja glasi:
“18. Postavljanje betonskih i drugih vazni,
stubova, klupa, vitrina i sličnog bez suglasnosti
nadležne općinske službe”.
Članak 2.
U članku 150. u alineji drugoj iz zareza
dodaje se tekst kojia glasi:
“ili izdaje prekršajni nalog na licu
mjesta,”.
Članak 3.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-41/6-12.
Čitluk, 19. travnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 14. Zakona o
komunalnoj djelatnosti ("Narodne novine HNŽ",
broj: 4/04) i članka 27. točka 2. i 25. kao i članka
111. stavak 2., Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), te u svezi s člankom 121.-123. Poslovnika
o radu Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj 19.
travnja 2012. godine, d o n i j e l o j e

Članak 158. Odluke, mijenja se i glasi:
“Novčanom kaznom u iznosu od 200,00
KM kaznit će se počinitelj ako učini prekršaj iz
članka 59., 94. i članka 95. ove Odluke.
Prekršajni nalog izdaje nadležni općinski
inspektor ili ovlašteni komunalni redar.”.
Članak 4.
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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-41/7-12.
Čitluk, 19. travnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

O D L U K U
o izmjenama i dopunama
ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Članak 1.
U članku 59. Odluke o komunalnom redu
(“Službeno glasilo općinskog vijeća općine Čitluk”
broj: 6/07 i 4/11), (u daljnjem tekstu: Odluka),
točka 13., mjenja se i glasi:
“13.Zauzimanje
javnih
površina
izlaganjem robe za prodaju na stalcima, stolovima,
tendama, mrežama, motornim vozilima i sličnim
načinima prodaje ili pružanja usluga, ambalažom,
aparatima i drugom opremom bez suglasnosti
nadležne općinske službe”.
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Na temelju članka 8. stavak 3. alineja
četvrta i članka 13. stavak 2., alineja četvrta,
Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH
("Službene novine FBiH", broj: 49/06), članka 15.
točka 4. Zakona o komunalnoj djelatnosti
("Narodne novine HNŽ", broj: 4/04), kao i članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), te članka 88. stavak 2.,
članka 113. alineja treća, članka 114. i članka 115.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/11) sukladno članku 9. točka 3.
Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Općinsko
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vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 19. travnja
2012. godine d o n i j e l o j e
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju
(naplati) posebnog komunalnog doprinosa ekološke pristojbe

Broj 2 - Stranica 43

javnim priznanjima općine Čitluk („Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
3/10) Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 16. svibnja 2012. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja općine Čitluk

Članak 1.

Članak 1.

U Odluci o uvođenju (naplati) posebnog
komunalnog doprinosa - ekološke pristojbe,
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/12), (u daljnjem tekstu: Odluka), u
članku 3. Odluke, drugi redak, tekst: "15,00 KM
za treću zonu", zamjenjuje se sa tekstom: "20,00
KM za treću zonu".

U znak javnog priznanja za ostvarene
uspjehe u radu i djelovanju, kojima se doprinosi
razvoju i ugledu općine Čitluk dodjeljuju se:
a) Nagrada Općine Čitluk za životno
dijelo

Članak 2.
U članku 4. Odluke u II zoni, rečenica: "U
naselju Međugorje od zajednice Cenacolo - Čilići Vasilji - do granice s općinom Ljubuški", briše se i
stavlja se rečenica: " Na Ćorkovu docu od
skretanje za groblje Kovačica do raskrižja za
Vasilje i Čiliće".
U istom članku u III zoni, na početku
teksta, iza riječi: "U naselju Međugorje:",
dodaje se nova rečenica: "Od zajednice Cenacolo raskrižje za Vasilje i Čiliće - do granice s općinom
Ljubuški;".
Članak 3.
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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-41/8-12.
Čitluk, 19. travnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članaka 10. i 11. Statuta općine
Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08) i članka 2. Odluke o

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se Jozi
Primorcu, za dugogodišnji humanitarni rad i
izniman doprinos u podizanju društvenog
standarda te promidžbi i ugledu općine Čitluk.
b) Godišnja nagrada Općine Čitluk
1. Emil Raspudić, za izniman doprinos u
istraživanju povijesti školstva u Brotnju i razvoju
odgoja i obrazovanja.
2. Radiopostaja “MIR” Međugorje, za
predan rad, iznimne rezultate i veliki doprinos u
promidžbi i ugledu općine Čitluk.
c) Zahvalnica
1. Don Nedjeljko Galić, za iznimnu
humanost i nesebičan dugogodišnji karitativni rad
u općini Čitluk.
2. Časopis “Cvrčak”, za poticanje i
unaprjeđenje odgoja i obrazovanja u općini Čitluk
Članak 2.
Provođenje ove Odluke povjerava se
Općinskom načelniku i predsjedniku Općinskog
vijeća Čitluk.
Članak 3.
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: 01-06-57/2-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

40
Na temelju članka 69.-79. Zakona o
osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 6/06,
75/06 i 44/07) i članka 27. točka 2. i 10. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2012.
godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
ovlasti Javnom poduzeću "Broting d.o.o. Čitluk
o organizaciji i naplati parkiranja u
općini Čitluk
Članak 1.
U članku 2. Odluke o davanju ovlasti
Javnom poduzeću "Broting d.o.o. Čitluk o
organizaciji i naplati parkiranja u općini Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 6/10), dodaje se nova treća alineja,
koja glasi:
" - parking na lokaciji Podkriževac,
izgrađen na dijelu k.č. br.4678/1 K.O.
Međugorje.".
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a 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: 01-06-57/3-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 65. Zakona o
prostornom uredenju ("Narodne novine HNŽ"
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broj: 4/04), članka 63. Zakona o gradevnom
zemljištu ("Službene novine FBiH", broj: 67/05) i
članka 27. točka 6. i 9., članka 111. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2012. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o učešću investitora
u troškovima uređenja građevinskog zemljišta
Članak 1.
U Odluci o učešću investitora u
troškovima uređenja građevinskog zemljišta
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/97, 2/02, 2/11), u članku 10. dodaje
se novi stavak 3. koji glasi:
"Ovom odlukom utvrđuje se uvjeti i visina
naknade za postavljanje ili popravku podzemnih i
nadzemnih instalacija, GSM baznih stanica,
trafostanica, solarnih elektrana, reklama".
Članak 2.
Iza članka 11.Odluke, dodaje se novi
članak 11.a, koji glasi:
"Visina naknade za uređenje građevinskog
zemljišta iznosi:
1. naknada za prokopavanje površina radi
postavljanja podzemnih ili nadzemnih instalacija
utvrđuje se u visini 5,00 KM po m dužnom;
2. naknada za postavljanje GSM bazne stanice i to
za:
a) fiksna 8.000,00 KM
b) pokretna 4.000,00 KM
c) antenske 2.000,00 KM;
3. naknada za postavljnje trafostanica iznosi:
a) stupnih trafostanica 1.500,00 KM
b) montažno-betonska (dim. 420x220)
iznosi 3.000,00 KM ;
c) montažno-betonska (veća od dim.
420x220) iznosi 5.000,00 KM ;
4. naknada za postavljanje solarnih elektrana
obračunavat će se po m2 površine panela
(horizontalne projekcije) i to:
a) solarne elektrane (slobodnostojeće)
obračunavat će se:
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- I ZONA:
- II ZONA:
- III ZONA:
- IV ZONA:

5,00 KM po m2
4,00 KM po m2
3,00 KM po m2
2,00 KM po m2

b) solarne elektrane ( krovne, fasadne )
obračunavat će se 50% iznosa
opisanog u naprijed navedenoj točki
a).
5. Naknada za postavljanje reklama:
a) površine reklama do 3 m2 iznosi 50,00
KM;
c) površine reklama preko 3 m2 iznosi
100,00 KM.
Članak 3.
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: 01-06-57/4-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 2. i članka 255. stavak
2. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na
cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik
BiH“,broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10) i
članka 27. točka 2.,7.10. i 25. Statuta Općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2012. godine,
donijelo je
O D L U K U
O PRIVREMENOJ REGULACIJI CESTOVNOG
PROMETA U NASELJENIM MJESTIMA
MEĐUGORJE I BIJAKOVIĆI NA PODRUČJU
OPĆINE ČITLUK

I - OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se uvijeti,
pravila sigurnosti i organizacija prometa na javno
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prometnim površinama u naseljenim mjestima
Međugorje i Bijakovići na području općine Čitluk
(u daljem tekstu Odluka), te mjere za njihovo
provođenje.
Članak 2.
Na svim prometnicama i ulicama u
naseljima Međugorje i Bijakovići ograničava se
brzina kretanja na 30 km/sat, odnosno 40 km/sat, a
što će se urediti posebnim prometnim znakovima.
II- ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE
l. Opće odredbe
Članak 3.
Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje u
svim dvosmjernim ulicama, ukoliko prometnim
znakom ili oznakom na kolniku nije drugačije
određeno.
U ulicama u kojima se promet odvija samo
u jednom smjeru, vozila se mogu zaustavljati samo
na lijevoj strani u pravcu kretanja, ako prometnim
znakom ili oznakama na kolniku nije drugačije
regulirano.
Članak 4.
Ne smiju se zaustavljati i parkirati vozila
na nogostupu, osim ako je na temelju ove odluke
ili odobrenja općine Čitluk dozvoljeno korištenje
nogostupa za tu namjenu.
Način i uvijeti korištenja nogostupa za
zaustavljanje i parkiranje vozila moraju biti
označeni prometnim znakom i oznakom na
nogostupu.
U slučajevima iz prethodnog stavka
između objekta i prostora na nogostupu označeno
za zaustavljanje i parkiranje mora se osigurati
slobodan prolaz za pješake širine najmanje 1,6 m.
Članak 5.
Pored slučajeva predviđenih Zakonom o
osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH,
zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila na
mjestu na kome bi ono ugrožavalo sigurnost drugih
sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za
normalno odvijanje prometa ili kretanje pješaka u
sljedećim slučajevima:
1. na nogostupu, odnosno na pješačkoj
stazi, ako to nije posebno regulirano prometnim
znakom, a ako je parkiranje dozvoljeno, mora se
ostaviti najmanje 1,6 m širine na površini za
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kretanje pješaka, s tim da ta površina ne može biti
uz sam rub kolnika;
2. na raskrižju i udaljenosti manjoj od 5 m
od najbliže ivice popriječnog kolnika;
3. na dijelu ceste na kojem bi širina
slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog
vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku,
ili do suprotnog ruba kolnika, ili do neke prepreke
na cesti, bila manja od 3 m;
4. prolazima i ulazima škola, javnih
ustanova, državnih tijela, poduzeća, stambenih
zgrada i drugih objekata i iznad priključka na
vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacijsku ili
drugu mrežu komunalnih organizacija ili javnih
poduzeća;
5. na mjestu koje je označeno kao parkingprostor za osobe s invaliditetom ako vozilo nije
obilježeno znakom "Znak za pristupačnost";
6. mjestu na kome bi parkirano vozilo
onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja
ili izlazak nekom već parkiranom vozilu;
7. na stanici, odnosno stajalištu javnog
gradskog prometa ili auto-taksi prijevoza, kao i na
udaljenosti manjoj od 15 m, ispred ili iza znaka
kojim je obilježena stanica, odnosno stajalište;
8. na mostovima, kao i na dijelovima ceste
ispod mostova i na udaljenosti manjoj od 15 m od
ovog objekta;
9. na mjestu na kome bi vozilo zaklanjalo
postavljeni prometni znak ili uređaj za davanje
svjetlosnih prometnih znakova;
10. na svim zelenim površinama,
parkovima i drugim neuređenim površinama i sl.;
Članak 6.
Utvrđuje se zabrana parkiranja za sva
motorna vozila i motocikle na javnim površinama
i to na: javnoprometnim površinama: ulice, ceste,
trgovi, javni prolazi, mostovi, pločnici, staze,
nogostupi i prilazi; javne zelene i druge površine
uz cestu i ostale slične površine; zemljište oko
javnih objekata, površinama oko prodajnih
objekata kao i neuređenih javnih površina izuzev
dopuštenog zadržavanja radi iskrcaja ili primanja
putnika.
Na uređenim parkinzima u naselju
Međugorje i Bijakovići, koju naplatu parkinga
obavlja nadležno javno poduzeće Broting
d.o.o.Čitluk, temeljem odredbi Odluke o davanju
ovlasti Javnom poduzeću "Broting d.o.o. Čitluk o
organizaciji i naplati parkiranja u općini Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 6/10), zabranjeno je naročito
parkiranje autobusa, teretnih vozila preko 2,5 tone
najveće dozvoljene mase, kamp prikolica, radnih
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strojeva, kao i teretnih vozila samostalnih
autoprijevoznika, osim na posebnim mjestima
(parkiralištima) koja su određena rješenjem
nadležnog općinskog tijela ili su uređena posebnim
znakovima.
III - ZAUSTAVLJANJE VOZILA RADI
OPSKRBE
Članak 7.
Zaustavljanje
vozila
radi
opskrbe
dozvoljeno je na prostoru određenom za vozilo
opskrbe koji mora biti označen prometnim znakom
i oznakom na kolniku.
Zabranjeno je zaustavljanje vozila radi
utovara i istovara robe za opskrbu na svim
javnoprometnim površinama u Međugorju i
Bijakovićima od 09,30 – 24,00 sati na relaciji
Pošta-kružni tok, kružni tok-Križevac, kružni tok
put za Bijakoviće do Perkuše.
Na prometnom znaku mora se vidljivo
istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.
Ako pojedini stambeno-poslovni objekti
imaju ulaz ili pristup objektu preko parking
prostora, nadležno ovlašteno javno poduzeće će na
zahtjev vlasnika stambenog objekta, donijeti akt o
postavljanju odgovarajućeg prometnog znaka.
Članak 8.
Motorno vozilo kojim se obavlja opskrba
može biti najveće dopuštene mase do 7,5 tona,
osim za relaciji Pošta-kružni tok, kružni tokKriževac, kružni tok put za Bijakoviće do Perkuše,
gdje je dozvoljeno vršiti opskrbu s vozilima
najveće dopuštene mase do 2 tone.
Motorno vozilo za opskrbu može se
zadržavati na označenom mjestu samo za vrijeme
obavljanja istovara i utovara, ali ne duže od 30
minuta.
Članak 9.
Na javno prometnim površinama ne smije
se odlagati roba, predmeti i stvari svih vrsta,
izuzev za vrijeme trajanja istovara i utovara.
Članak 10.
Autobus, teretno vozilo, priključno vozilo,
kamp i druga prikolica, te radni stroj parkiran na
mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje tog
vozila blokirat će se napravom za blokiranje
kotača, po nalogu ovlaštene osobe.
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Članak 11.
Blokiranje i deblokiranje vozila iz
prethodnog članka obavlja ovlašteno J.P. „Broting“
d.o.o.Čitluk ( u daljnjem tekstu: ovlaštenik za
naplatu parkinga ili ovlašteno javno poduzeće).
Članak 12.
Troškove blokiranja i deblokiranja vozila
podmiruje vlasnik, odnosno korisnik vozila.
Troškovi deblokiranja vozila naplaćuju se
50,00 KM prema cjeniku ovlaštenika za naplatu
parkinga.
Troškovi iz stavka 1. ovoga članka prihod
su ovlaštenika za naplatu parkinga kojoj su
povjereni poslovi iz članka 11. ove odluke.
Nakon deblokiranja vozila, vlasnik vozila
dužan je odmah ukloniti vozilo sa mjesta gdje je
bilo nepropisno parkirano.
IV-NADZOR
Članak 13.
Nadzor nad provođenjem ove odluke
obavljaju nadležne službe općine Čitluk, Policijska
stanica Čitluk, i inspekcijske službe u okviru
svojih nadležnosti uz pomoć komunalnih redara.
Nadzor i upravljanje vozilima u prometu,
vozačima i drugim sudionicima u prometu na
cestama obavljaju službenici Policijske stanice
Čitluk, i inspekcijske službe u okviru svojih
nadležnosti, uz pomoć komunalnih redara.
Nadzor u pogledu najveće dopuštene mase,
dimenzija i osovinskog opterećenja, obavljaju
nadležni županijski inspektori uz nazočnost organa
unutarnjih poslova.
Nadzor parkiranja vozila na mjestima na
kojima je parkiranje vremenski ograničeno
obavljaja ovlaštenik za naplatu parkinga sukladno
propisima koje je donio ovlaštenik za naplatu
parkinga.
Članak 14.
Nadležne službe općine, ovlašteno javno
poduzeće, komunalni inspektor i komunalni redar
imaju pravo i dužnost da:
1. narede otklanjanje nepravilnosti koji nisu
sukladni sa ovom odlukom,
2. obustave ih zabrane radove ili radnje koje nisu
sukladne sa ovom odlukom,
3. narede da se poduzmu radnje ili radovi zbog
dovođenja u prvobitno ili ispravno stanje,
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4. poduzmu ostale mjere i radnje u cilju
provođenja ove odluke i drugih propisa iz ove
oblasti,
5. pokrenu prekršajni postupak propisan ovom
odlukom i Zakonom o prekršajima FBiH.
Inspekcijski pregled, kao i kompletan
upravni postupak se vrši prema važećem Zakonu o
upravnom postupku i ovoj odluci.
Žalbu protiv rješenja i zaključka o dozvoli
izvršenja općinskog komunalnog inspektora
donesenih na temelju županijskih propisa u
drugom stupnju rješava nadležno županijsko tijelo.
Žalbu protiv rješenja i zaključka o dozvoli
izvršenja komunalnog inspektora, kada postupa po
općinskim propisima, rješava Žalbeno vijeće
Općinskog vijeća općine Čitluk.
Članak 15.
Na zahtjev inspekcije i ovlaštenika za
naplatu parkinga, Policijska stanica Čitluk je dužna
pružiti asistenciju.
Organi nadzora iz članka 13. odluke dužni
su poduzeti mjere da se uklone sva motorna vozila
i motocikla parkirana na javnim i javnoprometnim
površinama u što kraćem roku, a komunalni redari
dužni su, kada uoče da se na javnim površinama, a
protivnom odredbama članka 6. ove odluke nalaze
parkirana motorna vozila, bez odlaganja,
obavijestiti nadležnu policijsku stanicu kako bi se
uklonila sva motorna vozila parkirana na javnim i
javnoprometnim površinama.
Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno
vozilo na nogostupima ili bilo kojim drugim
mjestima iz članka 5. do 8. ove odluke, u kojem
nije nazočan vozač, ovlaštene osobe ostavit će
pisanu obavijest da vozač koji je parkirao ili
zaustavio vozilo u roku od osam dana kod
nadležnog organa na ime novčane kazne uplati
zakonom, odnosno ovom odlukom propisani iznos.
Članak 16.
Policijski službenici Policijske stanice
Čitluk koji obavljaju poslove kontrole i reguliranja
prometa na cestama imaju pravo i dužnost da:
1. pokrenu prekršajni postupak propisanovom
ovom odlukom i Zakonom o prekršajima FBiH,
2. izdaju prekršajne naloge na licu mjesta,
3. podnose prekršajne zahtjeve,
4. donose akte propisane ovom odlukom,
5. poduzimaju i druge potrebne mjere i radnje u
skladu s ovom odlukom.
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V- KAZNENE ODREDBE

Broj: 01-06-57/5-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine

Članak 17.

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

Novčanom kaznom od 40,00 KM kaznit će
se za prekršaje vozač vozila koji parkira vozilo
suprotno odredbama članaka 7.,8. i 9. ove odluke,
Članak 18.
Novčanom kaznom od 500,00 KM do
1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna
osoba,vlasnik motornog vozila koji ne ukloni
parkirano motorno vozilo i motocikl s javne,
odnosno javno prometne površine protivno članku
6. Odluke.
Za prekršaj iz predhodnog stavka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom od 200,00 KM do 500,00 KM, te fizička
osoba novčanom kaznom od 100,00 KM – 300,00
KM.
Članak 19.
Novčane kazne naplaćene po ovoj odluci
prihod su općine Čitluk, osim kazni za koje su
sankcije propisane sukladno odredbama Zakona o
sigurnosti prometa na cestama u BiH, a koriste se
za financiranje preventivnih aktivnosti u
cestovnom prometu, unapređenje prometne
kulture, nabavke i postavljanje prometnih znakova,
i dr..
XVI- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Služba za financije dužna je po usvajanju
ove odluke da osigura uplatnice s naznakom vrste
općinskih prihoda i odredi proceduru tiskanja i
zaduživanja istih, ovlaštenim osobama iz ove
odluke.
Ista je dužna da regulira i vodi evidenciju o
zaduženim prekršajnim nalozima i uplatnicama.
Članak 21.
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Temeljem članka 17. alineja jedanaesta i
članka 27. točka 2. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), članka 1. stavak 2. i
članka 6. stavak 3. i 4. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama u BiH ("Narodne novine
Hercegovačko-Neretvanske županije", broj: 2/06,
75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), članka 13. stavak 4.
Zakona o cestama u FBiH ("Narodne novine
FBiH", broj: 12/10) i članka 6. Zakona o javnim
cestama ("Narodne novine HercegovačkoNeretvanske županije", broj: 1/02), Općinsko
vijeće općine Čitluk na sjednici održanoj dana 16.
svibnja 2012. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji
prometa na području naseljenih mjesta
Međugorja i Bijakovića
Članak 1.
U članku 1. alineja druga Odluke o
regulaciji prometa na području naseljenih mjesta
Međugorja i Bijakovića, koju je donijelo Općinsko
vijeće Čitluk pod br.: 01-06-41/6-12, od
19.04.2012. godine, mijenja se i glasi:
" - Ćorkov Dolac - Perkuša - Podbrdo (Dom
u Bijakovićima);".
Članak 2.
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

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk" .
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-57/6-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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Na temelju članka 47. stavak 3. Zakona o
predškolskom
odgoju
(„Narodne
novine
Hercegovačko-neretvanske
županije“,
broj:
5/2000) i članka 25. točka 24 Statuta općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk», broj: 6/05), te članka 22. stavak 2. Odluke
o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić Čitluk,
Općinsko vijeće Čitluk, na sjednici održanoj dana
16. svibnja 2012. godine d o n i j e l o j e
O D LU K U
o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja
predškolske javne ustanove Dječji vrtić Čitluk

I.
Za potrebe proširenja groblja „Kovačica“ u
Međugorju,pored zemljišta navedenog u Odluci
broj01-06-143/14-10 od 29. prosinca 2010.godine,
otkupljuje se zemljište označeno kao:
- k.č. 3647/2 „Avtovača“ površine 209 m2,
- k.č. 3647/3 „Avtovača“ površine 635 m2,
posjednik Vasilj (Ivana) Stanko,
- k.č. 3648/2 „Avtovača“ površine 202 m2,
- k.č. 3648/3 „Avtovača“ površine 568 m2,
posjednik Vasilj (Joze) Bosiljko,
- k.č. 3644/2„Avtovača“ površine 720 m2,
posjednika Vasilj (Andre) Križan,
- k.č. 3650 „Avtovača“površine 389 m2
posjednika Pavlović (Ivana) Draga rođ.Vasilj.
II.

Članak 1.
Ovom odlukom daje se suglasnost da se
Zdenka Pehar iz Čitluka imenuje za ravnatelja
predškolske javne ustanove Dječji vrtić Čitluk.
Članak 2.
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

Naknada za oduzeto zemljište utvrđuje se
u iznosu od 136,50 KM/m2.Preračunati iznosi za
svakog posjednika, bit će uračunati u konačni
iznos naknade za građevinsku dozvolu za objekte
koje navedeni posjednici planiraju graditi ili imaju
već sagrađene.
III.
Na zemljištu iz članka I ove Odluke, po
okončanju postupka, u zemljišnim knjigama i
katastru nekretnina upisati će se: državno
vlasništvo-općina Čitluk.

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-57/7-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Temeljem članka 21. stavak 2., članka 27.
točka 2. i 7. i članka 111. stavak 2. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj:2/08 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2012.godine
donosi
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IV.
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: 01-06-57/16-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

ODLUKU
o dopuni Odluke o načinu rješavanja
imovinskih odnosa nastalih proširenjem groblja
„Kovačica“ u Međugorju

46
Na temelju članka 61.
Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
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27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Nikice (Darinka) Ramljak iz
Bijakovića, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen
stambeni objekat bez prava korištenja radi
građenja, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 19. travnja 2012. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č.br.91/1665
u površini od 500m2, upisanom u zk.ul.137
k.o.Šurmanci (po novom premjeru k.č. br.1106 u
površini od 500m2 k.o.Bijakovići), utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Nikice (Darinka) Ramljak
iz Bijakovića, kao graditelja stambenog objekta
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Nikica (Darinka) Ramljak iz
Bijakovića, dužan je platiti naknadu za dodijeljeno
građevinsko zemljište, iznos od 30,oo KM/m2,
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi 19.500,oo KM (devetnaesttisućapetstotina
konvertibilnih maraka), na račun Općinskog vijeća
Čitluk broj: 3380002200014877, kod UniCredit
banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Nikice (Darinka) Ramljak
iz Bijakovića, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.
4.
Nikica (Darinka) Ramljak iz
Bijakovića, dužan je na ime troškova postupka
uplatiti iznos od 340,oo KM na račun Općinskog
vijeća Čitluk, broj: 3380002200014877.
Obrazloženje
Nikica (Darinka) Ramljak iz Bijakovića,
podnio je zahtjev da se na temelju članka 61.
Zakona o građevnom zemljištu utvrdi pravo
vlasništva u njegovu korist, na građevnom
zemljištu u državnom vlasništvu iz točke 1. ovog
rješenja, na kome je izgradio stambeni objekat bez
prava korištenja zemljišta radi građenja.
U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo,
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prostorno uređenje i zaštitu okoliša-Odsjeka za
stručno-tehničke poslove i planiranje, broj:06-253153/11 od 30. siječnja 2012. godine, kojim je
utvrđeno da se za izvršenu izgradnju objekta na
navedenom zemljištu naknadno može izdati
odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kom je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je
Odlukom o uvjetima i načinu dodjele građevnog
zemljišta iz društvenog vlasništva u svrhu gradnje
objekata trajnog karaktera ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća Čitluk" broj:1/02 i 4/02).
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-41/9-12.
Čitluk, 19. travnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 12. i 45. Zakona o
izvlaštenju ("Službene novine F BiH", broj: 70/07
), članka 17., 21. i 27. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke o
uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02 i 4/02), rješavajući
u predmetu dodjele zemljišta kao zamjene za
izvlašteno zemljište, Perici (Drage) Ćorić iz
Čitluka, Općinsko vijeće Čitluk, na sjednici
održanoj dana 19. travnja 2012. godine d o n o s i
RJEŠENJE
1. Perici (Drage) Ćorić iz Čitluka,
dodjeljuje se u vlasništvo gradsko građevno
zemljište iz državnog vlasništva, označeno kao:
- k.č.1285/3 „Potok“ površine 91 m2 K.O.
Čitluk (nova k.č. 6476/2),
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kao zamjena za oduzeto zemljište u svrhu
izgradnje
ulice Stjepana Radića u Čitluku,
označeno kao:
-k.č. 1292/4 „Bara“ površine 55 m2 K.O.
Čitluk ( nova k.č. 5614/2)
- k.č. 1292/5 „Bara“ površine 34 m2 K.O.
Čitluk ( nova k.č. 5614/3)

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-41/10-12.
Čitluk, 19. travnja 2012. godine

2. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu:
A. prava vlasništva na
zemljištu
označenom kao:
- k.č. 1285/3 „Potok“ površine 91 m2
K.O. Čitluk (nova k.č. 6476/2) u korist:
Perice (Drage) Ćorić iz Čitluka, sa
dijelom 1/1,
B. prava
označenom kao:

vlasništva

na

zemljištu

-k.č. 1292/4 „Bara“ površine 55 m2 K.O.
Čitluk ( nova k.č. 5614/2)
- k.č. 1292/5 „Bara“ površine 34 m2 K.O.
Čitluk ( nova k.č. 5614/3) u korist:
Općine Čitluk sa dijelom 1/1,
a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
Obrazloženje
Pravomoćnim rješenjem Službe za
geodetske i imovinsko-pravne poslove općine
Čitluk,
broj:07-33-274/11
od
22.travnja
2011.godine, za potrebe izgradnje ulice Stjepana
Radića u Čitluku, izvlašteno je zemljište
posjednika i vlasnika Perice (Drage) Ćorić iz
Čitluka.
U postupku za sporazumno određivanje
naknade, zaključen je Sporazum o načinu
utvrđivanja naknade. Javno pravobraniteljstvo
općine Čitluk, dana 05.03.2012.godine, pod
poslovnim brojem:M:21/2-12 očitovalo se o
naprijed navedenom postupku.
Ocjenom svih dokaza u postupku utvrđeno
je da su se stekli uvjeti za dodjelu građevnog
zemljišta, sukladno Zakonu o građevnom zemljištu
("Službene novine Federacije BiH", broj: 25/03 i
67/05) i Odluci o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta državnog vlasništva u svrhu
gradnje objekata trajnog karaktera ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća Čitluk" broj:1/02 i 4/02).
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

48
Na temelju članka 104a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine
HNŽ", broj.5/00,4/04 i 5/04) , 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 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2012. godine
donosi
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne
škole Bijakovići u Bijakovićima
Članak 1.
Jure Lovrić, predstavnik roditelja u
Školskom odboru Osnovne škole Bijakovići u
Bijakovićima razrješuje se dužnosti na vlastiti
zahtjev.
Članak 2.
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
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-57/9-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, 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 i 5/04) , 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 i 6/08), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 16. svibnja
2012.godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Bijakovići u Bijakovićima
Članak 1.
Miroslav Ostojić, predstavnik roditelja,
imenuje se za člana Školskog odbora Osnovne
škole Bijakovići u Bijakovićima.
Mandat imenovanom traje do isteka mandata
članova koji su imenovani rješenjem broj: 01-0689/8-09 od 16. srpnja 2009. godine.
Članak 2.
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
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-57/10-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

50
Na temelju članka
61.
Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj:25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Mate (Žarka) Juka iz Služnja, za
utvrđivanje prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađen stambeni objekt bez
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prava korištenja radi građenja, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2012.
godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.86/922
u površini od 932 m2, upisana u zk.ul.br. 380 k.o.
Služanj (po novom premjeru k.č. br. 2393/68 u
površini od 932 m2), utvrđuje se pravo vlasništva u
korist Mate (Žarka) Juka iz Služnja, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Mate (Žarka) Juka iz Služnja, dužan je
platiti naknadu za dodijeljeno građevinsko
zemljište, iznos od 12,oo KM/m2 uvećan za 30%
na ime legalizacije, što ukupno iznosi 14.539.2o
KM
(četrnaesttisućapetstotinatridesetdevet
konvertibilnih maraka dvadesetfeninga), na račun
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod UniCredit banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1.ovog rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Mate (Žarka) Juka iz
Služnja, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.
4. Mate (Žarka) Juka iz Služnja, dužan je
na ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Obrazloženje
Mate (Žarka) Juka iz Služnja, podnio je
zahtjev da se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnom vlasništvu iz točke 1. ovog rješenja, na
kome je izgradio stambeni objekt bez prava
korištenja zemljišta radi građenja.
U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-02-252333/10 od 30.04. 2012.godine, kojim je utvrđeno
da se za izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kom je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno sa Odlukom o uvjetima i načinu dodjele
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građevnog zemljišta iz društvenog vlasništva u
svrhu gradnje objekata trajnog karaktera
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj:1/02 i 4/02).
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-57/11-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka
61.
Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj:25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Maria (Ante) Ćavar iz Služnja, za
utvrđivanje prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađen stambeni objekt bez
prava korištenja radi građenja, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2012.
godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.86/921
u površini od 878 m2, upisana u zk.ul.br. 380 k.o.
Služanj (po novom premjeru k.č. br. 2393/67 u
površini od 878 m2), utvrđuje se pravo vlasništva u
korist Maria (Ante) Ćavar iz Služnja, kao
graditelja stambenog objekta izgrađenog na tom
zemljištu.
2. Mario (Ante) Ćavar iz Služnja, dužan je
platiti naknadu za dodijeljeno građevinsko
zemljište, iznos od 12,oo KM/m2 uvećan za 30%
na ime legalizacije, što ukupno iznosi 13.696.8o
KM
(trinaesttisućašeststotinadevedesetšest
konvertibilnih maraka osamdesetfeninga), na račun
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod UniCredit banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1.ovog rješenja po
pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
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ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Maria (Ante) Ćavar iz
Služnja, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.
4. Mario (Ante) Ćavar iz Služnja, dužan je
na ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Obrazloženje
Mario (Ante) Ćavar iz Služnja, podnio je
zahtjev da se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnom vlasništvu iz točke 1. ovog rješenja, na
kome je izgradio stambeni objekt bez prava
korištenja zemljišta radi građenja.
U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-02-252332/10 od 30.04. 2012.godine, kojim je utvrđeno
da se za izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kom je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno sa Odlukom o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta iz društvenog vlasništva u
svrhu gradnje objekata trajnog karaktera
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj:1/02 i 4/02).
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-57/12-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

52
Na temelju članka
61.
Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj:25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
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27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Miroslava (Mate) Zubac iz Služnja, za
utvrđivanje prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađen stambeni objekt bez
prava korištenja radi građenja, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2012.
godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.86/920
u površini od 845 m2, upisana u zk.ul.br. 380 k.o.
Služanj (po novom premjeru k.č. br. 2393/66 u
površini od 845 m2), utvrđuje se pravo vlasništva u
korist Miroslava (Mate) Zubac iz Služnja, kao
graditelja stambenog objekta izgrađenog na tom
zemljištu.
2. Miroslav (Mate) Zubac iz Služnja, dužan
je platiti naknadu za dodijeljeno građevinsko
zemljište, iznos od 12,oo KM/m2 uvećan za 30%
na ime legalizacije, što ukupno iznosi 13.182.oo
KM
(trinaesttisućastotinuosamdesetdvije
konvertibilne marke), na račun Općinskog vijeća
Čitluk broj: 3380002200014877, kod UniCredit
banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1.ovog rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Miroslava (Mate) Zubac
iz Služnja, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.
4. Miroslav (Mate) Zubac iz Služnja,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk,
broj: 3380002200014877.
Obrazloženje
Miroslav (Mate) Zubac iz Služnja, podnio
je zahtjev da se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnom vlasništvu iz točke 1. ovog rješenja, na
kome je izgradio stambeni objekt bez prava
korištenja zemljišta radi građenja.
U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-02-252331/10 od 30.04. 2012.godine, kojim je utvrđeno
da se za izvršenu izgradnju objekta na navedenom
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zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kom je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno sa Odlukom o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta iz društvenog vlasništva u
svrhu gradnje objekata trajnog karaktera
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj:1/02 i 4/02).
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-57/13-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

53
Na temelju članka
61.
Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj:25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Joze (Žarka) Milićević
iz
D.M.Ograđenika, za utvrđivanje prava vlasništva
na građevnom zemljištu na kojem je izgrađen
stambeni objekt bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
16. svibnja 2012. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.86/923
u površini od 987 m2, upisana u zk.ul.br. 380 k.o.
Služanj (po novom premjeru k.č. br. 2393/69 u
površini od 987 m2), utvrđuje se pravo vlasništva u
korist Joze (Žarka) Milićević iz D.M.Ograđenika,
kao graditelja stambenog objekta izgrađenog na
tom zemljištu.
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2.
Jozo
(Žarka)
Milićević
iz
D.M.Ograđenika, dužan je platiti naknadu za
dodijeljeno građevinsko zemljište, iznos od 12,oo
KM/m2 uvećan za 30% na ime legalizacije, što
ukupno
iznosi
15.397.2o
KM
(petnaesttisućatristotinedevedesetsedam
konvertibilnih maraka dvadesetfeninga), na račun
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod UniCredit banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1.ovog rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Joze (Žarka) Milićević iz
D.M.Ograđenika, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.
4.
Jozo
(Žarka)
Milićević
iz
D.M.Ograđenika,
dužan je na ime troškova
postupka uplatiti iznos od 340,oo KM na račun
Općinskog
vijeća
Čitluk,
broj:
3380002200014877.
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Broj: 01-06-57/14-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 49.
Zakona o
građevinskom zemljištu („Službene novine F
BiH“, broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o
upravnom postupku („ Službene novine F BiH“
broj: 2/98 i 48/99), članka 27. točka 7. Statuta
općine Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“, broj:2/08 i 6/08), na prijedlog
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 16. svibnja 2012 godine,
donijelo je

Obrazloženje

RJEŠENJE

Jozo (Žarka) Milićević iz D.M.
Ograđenika, podnio je zahtjev da se na temelju
članka 61. Zakona o građevnom zemljištu utvrdi
pravo vlasništva u njegovu korist, na građevnom
zemljištu u državnom vlasništvu iz točke 1. ovog
rješenja, na kome je izgradio stambeni objekt bez
prava korištenja zemljišta radi građenja.
U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-25878/12 od 07.05. 2012.godine, kojim je utvrđeno
da se za izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kom je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno sa Odlukom o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta iz društvenog vlasništva u
svrhu gradnje objekata trajnog karaktera
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj:1/02 i 4/02).

I.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Poništava se Rješenje Općinskog vijeća
Čitluk broj: 01-06-113/13-11 od 30.studenog
2011.godine, o dodjeli zemljišta označenog kao
k.č. 766/34 „Matal“ površine 135 m2 K.O.
Šurmanci (nova k.č. 1529/3 K.O. Bijakovići), JP
„Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara.
II.
Na temelju ovog Rješenja Općinska Služba
za geodetske i imovinsko-pravne poslove će izdati
rješenje o poništenju odnosno oglašavanju gore
navedenog rješenja ništavim.
III.
Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom
glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk".
Obrazloženje
JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara dodjeljeno
je, neposrednom pogodbom, uz naknadu,
neizgrađeno građevno zemljište u svrhu izgradnje
transformatorske stanice u Bijakovićima.U
daljnjem tijeku postupku utvrđeno je da na
predmetnoj lokaciji nema mogućnosti izgradnje
traženog objekta.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-57/15-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 44. i 46.. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03), članka 17., 21. i 27. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj:2/08), rješavajući po zahtjevu Ivana
(Slavka) Selak iz Čitluka i gospodarskog društva
IGI SOLAR d.o.o. Čitluk iz Čitluka,Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 16. svibnja
2012.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja broj:01-06-104/12-05.
I.
U Rješenju o dodjeli zemljišta na
korištenje, koje je donijelo Općinsko vijeće Čitluk,
na sjednici održanoj dana 22.prosinca 2005.godine
pod brojem:01-06-104/12-05, vrši se izmjena
nositelja prava korištenja na dodijeljenom
zemljištu na način da umjesto Ivan (Slavka) Selak
stoji IGI SOLAR d.o.o. Čitluk.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk.
Obrazloženje
Rješenjem navedenim u izreci, dodijeljeno
je na korištenje zemljište iz državnog vlasništva
Ivanu (Slavka) Selak iz Čitluka.
Općinskom vijeću Čitluk i Općinskoj
službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
obratili su se zajednićkim zahtijevom
Ivan
(Slavka) Selak i društvo IGI SOLAR d.o.o. Čitluk
iz Čitluka za promjenu nositelja prava korištenja
na dodijeljenom zemljištu. Uz zahtjev je priloženo
Rješenje Općinskog suda Mostar broj:Tt-O-975/11
od 09.12.2011.godine o registraciji društva sa
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ograničenom odgovornošću IGI SOLAR d.o.o.
Čitluk,uvjerenje
o
poreznoj
registraciji
Kantonalnog poreznog ureda Mostar od
16.12.2011.godine iz kojih je vidljivo da je Ivan
(Slavka) Selak osnivač društva te kao osnivački
ulog u novu zajedničku tvrtku unosi pravo
korištenja na dodijeljenom zemljištu na kom će
graditi objekt.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-57/18-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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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 19. travnja 2012. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2011. godinu
Gradske ljekarne Čitluk.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-41/2-12.
Čitluk, 19. travnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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57

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

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 19. travnja 2012. godine
donijelo je

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-41/4-12.
Čitluk, 19. travnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

ZAKLJUČAK

___________________________

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2011. godinu
Dječjeg vrtića Čitluk.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
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Na temelju članka 102. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
Općinsko vijeće općine Čitluk na sjednici održanoj
dana 16. svibnja 2012. godine, d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Članak 1.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-41/3-12.
Čitluk, 19. travnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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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 19. travnja 2012. godine
donijelo je

Općinsko vijeće Čitluk prihvaća nacrt
Odluke o utvrđenju i privremenom korištenju
javnih površina na području općine Čitluk.
Članak 2.
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: 01-06-57/8-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2011. 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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Na temelju članka 27. točka 2. i 7., članka
100. stavak 1. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:2/08
i 6/08), članka 74. i 82. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:2/08),
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I.

Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
16. svibnja 2012. godine, d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK
o ispravci Zaključka broj:01-06-143/15-10
od 29.prosinca 2010.godine
I.
U Zaključku broj: 01-06-143/15-10 koji
je Općinsko vijeće donijelo na sjednici održanoj
dana 29.prosinca 2010.godine, u točki II umjesto
riječi „sporazum“, treba da stoji „ugovor“.
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Sredstava planirana u proračunu općine
Čitluk temeljem članka 179., a sukladno članku
184. 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) u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM
utrošit će se za saniranje šteta nastalih prirodnom
nepogodom-snijeg u općini Čitluk.
II.

II.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se
Načelnik stožera civilne zaštite i nadležne
općinske službe za upravu.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk

III.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-57/17-12.
Čitluk, 16. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i obajviti će se u "Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk" .
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-46-1041/1-12.
Čitluk, 16. travnja 2012. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.

___________________________
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Temeljem članka 184. stavka 1. točka 6.
Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća("Službene
novine FBiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), Odluke
o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
temeljem posebnog poreza za zaštitu i spašavanje
od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 46/05 i 04/12), te zaključka
sa sjednice Stožera civilne zaštite općine Čitluk od
10. travnja 2012.godine, Načelnik općine Čitluk,
donosi

Temeljem članka 184. stavka 1. točka 6.
Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene
novine F BiH“ ,broj: 39/03, 22/06 i 43/10), Odluke
o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
temeljem posebnog poreza za zaštitu i spašavanje
od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 04/12), te zaključka sa
sjednice Stožera civilne zaštite općina Čitluk od
10. travnja 2012.godine, Načelnik općine Čitluk,
donosi

ODLUKU
o korištenju sredstava iz Proračuna općine
Čitluk za saniranje dijela šteta nastalih
prirodnom nepogodom - snijeg

ODLUKU
o korištenju sredstava ostvarenih temeljem
posebnog poreza za zaštitu
i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća

travanj - svibanj 2012. SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

I.
Dio novčanih sredstava, u visini 40%
prikupljenih u Proračunu općine Čitluk do dana
donošenja ove odluke temeljem članka 180.
Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nepogoda ("Službene
novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i
43/10), a što iznosi 9.186,20 KM, utrošit će se za
sanaciju
šteta
prouzrokovanih
prirodnom
nepogodom-snijegom u općini Čitluk.
II.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se
Načelnik stožera civilne zaštite i pomoćnik
načelnika nadležne općinske službe za upravu.
III.
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materijalnih dobara od prirodnih drugih nepogoda
(„Službene novine F BiH“) broj:39/03,22/06 i
43/10), danom donošenja ove odluke iznose
22.965,20 KM. Temeljem točke V i VI, Odluke o
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
temeljem posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i
drugih nesreća („Službene novine federacije
BiH“,broj: 04/12, 40% tih sredstava iznosi
9,186,20 KM, te zaključka sa sjednice Stožera
civilne zaštite Načelnik donosi odluku za saniranje
dijela šteta od prirodne nepogode-snijegom.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-46-1042/1-12.
Čitluk, 16. travnja 2012. godine

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i obajviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
________________________

Obrazloženje
Sredstva na posebnom računu po članku
180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Kralja Tomislava 87

List izlazi prema potrebi.
Naklada 100 primjeraka.

Glavni i odgovorni urednik: Mario Rozić, dipl.iur.(uredništvo)
i Ivo Bevanda, dipl.iur.( za Općinsko vijeće)
Tel. 036/ 640-525; Fax. 036/ 642 - 537.
E-mail: brotnjo@citluk. ba
- UREDNIŠTVO
Web:

www.citluk.ba

opcinsko.vijece@citluk.ba - OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
N a p o m e n a:

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.

