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Na temelju članaka 10. i 11. Statuta općine
Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 2. Odluke
o javnim priznanjima općine Čitluk („Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
3/10), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 28. travnja 2016. godine d o n i j e l o j e
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ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja općine Čitluk
Članak 1.
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 djelo
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se
Frani Primorcu - posthumno, za razvoj hrvatske
umjetnosti, kulturnog, športskog i humanitarnog
života te izniman doprinos u promidžbi i ugledu
općine Čitluk.
b) Godišnja nagrada Općine Čitluk
„Odiseja 97“ d.o.o. Čitluk, za razvoj
gospodarstva u općini Čitluk.
c) Godišnja nagrada Općine Čitluk
Jelena Pehar, za izniman sportski
rezultat.
d) Zahvalnica
Rade-Raća Stojić, za nesebičan doprinos
i iznimnu žrtvu za nezavisnost hrvatskog naroda.
e) Zahvalnica
Hercegovačka gorska služba spašavanje
Stanica Čitluk-Međugorje, za nemjerljiv doprinos
u spašavanju ljudi i dobara.
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: 01-06-103/4-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ", broj: 1/13), te članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/05), Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13 i 1/16)
i Strategije razvitka općine Čitluk 2008 do 2020
godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj:01-06-24/11-16, od 08. veljače kojom
je data suglasnost na plan parcelacije broj: 07-32258/16, od 05.02.2016. godine kojom je cijepana
matična parcela: k.č.broj 172/1, K.O. Čitluk,
rješavajući po zahtjevima podnesenim po
samoinicijativnoj ponudi za dodjelu koncesija na
poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
28. travnja 2016 godine d o n o s i
ODLUKU
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parceli označenoj kao k.č. 172/1 upisane u
posjedovni list broj 68 K.O. Čitluk a sve na temelju
zahtjeva:
- Draženka Vučića, iz Blatnice, općina
Čitluka za sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha
na rok do 10 (deset) godina, temeljem zahtjeva
broj:11-07-26-4139-2/15, od 05.01.2016.godine,
- Maria Marinčića, iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-26-22/16, od 07.01.2016.godine,
- Tome Marinčića, iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-26147-2/16, od 05.02.2016.godine,
-Željka Marinčića, iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-26147-2/16, od 05.02.2016.godine,
-Nikole Marinčića, iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-2695-2/16, od 25.01.2016.godine,
-Andrije Smoljana, iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok do 10

Broj 3 – Stranica 71

(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-2680-2/16, od 20.01.2016.godine,
-Franje Primorca, iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-26132-2/16, od 29.01.2016.godine,
-Ivana Smoljana, iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-26196-2/16, od 24.02.2016.godine,
-Dražana Smoljana, iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-26218-2/16, od 18.02.2016.godine,
-Gordane Smoljan iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-26266-2/16, od 15.03.2016.godine.
Podneseni zahtjevi su u skladu
prostorno-planskom
dokumentacijom
ekonomskim interesom općine.

sa
i

II.
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: 01-06-103/5-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ", broj: 1/13), te članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/05),
Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13 i 1/16)
i Strategije razvitka općine Čitluk 2008 do 2020
godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj:01-06-24/10-16, od 08. veljače kojom
je data suglasnost na plan parcelacije broj:07-32260/16, od 05.02.2016. godine kojom je cijepana
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matična parcela: k.č.broj 1411/1, K.O. Čitluk,
rješavajući po zahtjevima podnesenim po
samoinicijativnoj ponudi za dodjelu koncesija na
poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
28. travnja 2016 godine d o n o s i
ODLUKU
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parceli označenoj kao k.č. 1411/1 upisane u
posjedovni list broj 68 K.O. Čitluk a sve na temelju
zahtjeva:
- Andrije Marinčića, iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-262984-2/15, od 29.12.2015.godine,
- Draženko Marinčića, iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-264094-2/15, od 30.12.2015.godine,
- Pere Marinčića, iz Čitluka za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-26508/16, od 06.04.2016.godine.
Podneseni zahtjevi su u skladu
prostorno-planskom
dokumentacijom
ekonomskim interesom općine.

sa
i

II.
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: 01-06-103/6-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ", broj: 1/13), te članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
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Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/05),
Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13 i 1/16)
i Strategije razvitka općine Čitluk 2008 do 2020
godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj:01-06-77/10-16, od 31. 03.2016.godine
kojom je data suglasnost na plan parcelacije
broj:07-32-597/16, i broj:01-06-77/13-16 od
31.03.2016.godine na plan parcelacije broj:07-32636/16 od 23.03.2016.godine kojom su cijepane
matične parcele:k.č., 2762/1, k.č.204 i k.č. 206/1
K.O. Gradnići, rješavajući po zahtjevima
podnesenim po samoinicijativnoj ponudi za dodjelu
koncesija na poljoprivrednom zemljištu u
državnom vlasništvu, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 28. travnja 2016 godine
donosi
ODLUKU
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parcelama označenim kao k.č. 2762/1, 206/1 i
204 upisanih u posjedovni list broj 14 K.O.
Gradnići a sve na temelju zahtjeva:
- Jadranka Zubac, iz Gradnića, općina
Čitluka za sadnju voća na površini do 5 (pet) ha na
rok do 25 (dvadeset pet) godina, temeljem zahtjeva
broj:11-07-26-20-2/16, od 11.01.2016.godine,
- Mate Pehara, iz Gradnića, općina Čitluk
za sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha. na rok
do 10 (deset) godina, temeljem zahtjeva broj:1107-26-4033-2/15, od 17.12.2015.godine,
Podneseni zahtjevi su u skladu
prostorno-planskom
dokumentacijom
ekonomskim interesom općine.

sa
i

II.
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: 01-06-103/7-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

________________________

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ", broj: 1/13), članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/05), Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13 i 1/16)
i Strategije razvitka općine Čitluk 2008. do 2020.
godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj: 01-06-77/9-16 od 31. ožujka kojom je
data suglasnost na plan parcelacije broj:07-32596/16, od 18.03.2016. godine kojom je cijepana
matična parcela k.č.broj:122/1 K.O. Blizanci,
rješavajući po zahtjevima podnesenim po
samoinicijativnoj ponudi za dodjelu koncesija na
poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
28. travnja 2016 godine d o n o s i
ODLUKU
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parceli označenoj kao k.č. 122/1 upisane u
posjedovni list broj 41 K.O. Blizanci a sve na
temelju zahtjeva:
- Ivana Božića, iz Blizanaca, općina Čitluk
za sadnju orašastog voća na površini do 5 (pet) ha
na rok do 10 (deset) godina, temeljem zahtjeva
broj:11-07-26-307-2/16 od 09.03.2016.godine,
- Nikice Soldo, iz Blizanaca, općina Čitluk
za sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha na rok do
10 (deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-0726-319-2/16, od 11.03.2016.godine
Podneseni zahtjevi su u skladu
prostorno-planskom
dokumentacijom
ekonomskim interesom općine.
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sa
i

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

Broj: 01-06-103/8-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ", broj: 1/13), članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/05),
Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13 i 1/16)
i Strategije razvitka općine Čitluk 2008. do 2020.
godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj: 01-06-77/7-16 od 31. ožujka
2016.godine kojom je data suglasnost na plan
parcelacije broj:07-32-600/16, od 18.03.2016.
godine kojom je cijepana matična parcela
k.č.broj:602/1 K.O. Bijakovići, rješavajući po
zahtjevima podnesenim po samoinicijativnoj
ponudi za dodjelu koncesija na poljoprivrednom
zemljištu u državnom vlasništvu, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 28. travnja 2016
godine d o n o s i
ODLUKU
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parceli označenoj kao k.č. 602/1 upisane u
posjedovni list broj 54 K.O. Bijakovići a sve na
temelju zahtjeva:
- Jakova Šege, iz Bijakovića, općina
Čitluk za sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha na
rok do 10 (deset) godina, temeljem zahtjeva
broj:11-07-26-2991-2/15 od 26.11.2015.godine,
- Jadranka Prusine, iz Čitluka, općina
Čitluk za sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha na
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rok do 10 (deset) godina, temeljem zahtjeva
broj:11-07-26-123-2/16, od 29.01.2016.godine

posjedovni list broj 62 K.O. Veliki Ograđenik a sve
na temelju zahtjeva:

Podneseni zahtjevi su u skladu
prostorno-planskom
dokumentacijom
ekonomskim interesom općine.

- Tihomira Šarca, iz Služnja, općina Čitluk
za sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha na rok do
10 (deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-0726-89-2/16 od 22.01.2016.godine,
- Ante Bevanda, iz D. Veliki Ograđenika,
općina Čitluk za sadnju smilja na površini do 5
(pet) ha na rok do 10 (deset) godina, temeljem
zahtjeva
broj:11-07-26-90-2/16,
od
22.01.2016.godine

sa
i

II.
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: 01-06-103/9-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

Podneseni zahtjevi su u skladu
prostorno-planskom
dokumentacijom
ekonomskim interesom općine.

sa
i

II.
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
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ", broj: 1/13), članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/05), Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13 i 1/16)
i Strategije razvitka općine Čitluk 2008. do 2020.
godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj: 01-06-77/4-16 od 31.ožujka 2016.
kojom je data suglasnost na plan parcelacije broj:
07-32-595/16, od 18.03.2016. godine kojom je
cijepana matična parcela k.č.broj:4864 K.O. Veliki
Ograđenik, rješavajući po zahtjevima podnesenim
po samoinicijativnoj ponudi za dodjelu koncesija
na poljoprivrednom zemljištu u državnom
vlasništvu, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 28. travnja 2016. godine d o n o s i
ODLUKU
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parceli označenoj kao k.č. 4864 upisane u

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-103/10-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ", broj: 1/13), članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/05),
Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13 i 1/16)
i Strategije razvitka općine Čitluk 2008. do 2020.
godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj:01-06-77/14-16 od 31. ožujka 2016.
godine kojom je data suglasnost na plan parcelacije
broj: 07-32-635/16, od 31.03.2016. godine kojom
je cijepana matična parcela k.č.broj:127/1 i 645
K.O. Blatnica, rješavajući po zahtjevima
podnesenim po samoinicijativnoj ponudi za dodjelu
koncesija na poljoprivrednom zemljištu u
državnom vlasništvu, Općinsko vijeće Čitluk na

travanj-svibanj 2016.
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sjednici održanoj dana 28. travnja 2016 godine
donosi
ODLUKU
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parceli označenoj kao k.č. 127/1i k.č.645
upisane u posjedovni list broj 102 K.O. Blatnica a
sve na temelju zahtjeva:
- Martina Vučića, iz Blatnice, općina
Čitluk za sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha na
rok do 10 (deset) godina, temeljem zahtjeva
broj:11-07-26-3073-2/15 od 11.12.2015.godine,
- Marina Sušca, iz Mostara za sadnju smilja
na površini do 5 (pet) ha na rok do 10 (deset)
godina, temeljem zahtijeva broj:11-07-26-29742/15, od 23.11.2015.godine,
- Pere Vučića, iz Blatnice, općina Čitluk za
sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-263074-2/15 od 11.12.2015.godine.
Podneseni zahtjevi su u skladu
prostorno-planskom
dokumentacijom
ekonomskim interesom općine.

sa
i

II.
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: 01-06-103/11-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ", broj: 1/13), članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/05),
Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
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2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13 i 1/16)
i Strategije razvitka općine Čitluk 2008. do 2020.
godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj: 01-06-77/5-16 od 31. ožujka 2016.
kojom je data suglasnost na plan parcelacije broj:
07-32-599/16, od 18.03.2016. godine kojom je
cijepana matična parcela k.č.broj:5523/2 K.O.
Hamzići, rješavajući po zahtjevima podnesenim po
samoinicijativnoj ponudi za dodjelu koncesija na
poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
28. travnja 2016 godine d o n o s i
ODLUKU
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parceli označenoj kao k.č. 5523/2 upisane u
posjedovni list broj 49 K.O. Hamzići a sve na
temelju zahtjeva:
- Kate Andačić, iz G.Hamzića, općina
Čitluk za sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha na
rok do 10 (deset) godina, temeljem zahtjeva
broj:11-07-26-124-2/16 od 29.01.2016.godine,
- Milenke Jarkić, iz G.Hamzići, općina
Čitluk za sadnju smilja na površini do 5 (pet) ha na
rok do 10 (deset) godina, temeljem zahtjeva
broj:11-07-26-125-2/16, od 05.02.2016.godine
Podneseni zahtjevi su u skladu
prostorno-planskom
dokumentacijom
ekonomskim interesom općine.

sa
i

II.
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: 01-06-103/12-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

travanj-svibanj 2016.
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ", broj: 1/13), članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/05), članka 90. stavak 4. alineja
peta Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 2/11), Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13) i
Strategije razvitka općine Čitluk 2008-2020 godine
(„Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6 /08), rješavajući po zahtjevu
Ministarstva
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 28. travnja 2016 godine
donosi
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Na temelju članka 6.14. 44. 76. i 78.
Zakona o građevnom zemljištu Federacije Bosne i
Hercegovine,
("Službene
novine
FBiH",
broj:25/03, 67/05), članka 8. stavak 3. točke 8, a u
svezi članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave, ("Službene novine FBiH", broj:
49/06) i članka 111. a u svezi članka 27. točka 2. i
7. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
28. travnja 2016. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o određivanju građevnog
zemljišta u državnom vlasništvu
Članak 1.

O D L U K U
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost na
plan parcelacije za k.č. 809 K.O. Čalići, prikazano
na prijedlogu plana parcelacije broj: 07-32-601/16,
od 18.03.2016.godine, urađeno od strane Općinske
službe za geodetske i imovinsko pravne poslove
općine Čitluk.
II.
Parcele nastale planom parcelacije, iz
točke I ove odluke, postaju sastavni dio Programa
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u
državnom vlasništvu za područje općine Čitluk
2015.-2020. i iste su usklađene sa prostornoplanskom
dokumentacijom
i
ekonomskim
interesom općine Čitluk.
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: 01-06-103/13-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Ovom odlukom u skladu sa Prostornim
planom općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 7/13) i
Odlukom o provođenju Prostornog plana općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 7/13) određuje se građevno zemljište
na dijelu područja općine Čitluk, točnije na dijelu
prostora obuhvaćeno u K.O. Potpolje, K.O. Mali
Ograđenik, K.O. Čitluk, K.O. Gradnići.
Članak 2.
Građevnim zemljištem
nekretnine označene kao:

određuju

se

a) lokalitet „GREČICA“ K.O. Podpolje
- k.č. 1611/8 (novi premjer) K.O.Podpolje,
k.č. 1616/68 (stari premjer) K.O.Čitluk,
površine 1000 m2;
b) lokalitet „KACETA“ K.O.Mali Ograđenik
-k.č. 2774/2 (novi premjer), k.č. 743/296
(stari premjer), površine 2000 m2 K.O.Mali
Ograđenik;
c) lokalitet „VLAKA“ K.O.Čitluk
-k.č. 456/4 (novi premjer), k.č. 1/163 (stari
premjer), površine 907 m2 K.O.Čitluk;
-k.č. 172/17 (novi premjer), k.č. 1/4 (stari
premjer), površine 502 m2 K.O.Čitluk;
-k.č. 172/18 (novi premjer), k.č. 1/5 (stari
premjer), površine 490 m2 K.O.Čitluk;
-k.č. 172/19 (novi premjer), k.č. 1/6 (stari
premjer), površine 515 m2 K.O.Čitluk.

travanj-svibanj 2016.
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d) lokalitet „SADNICE“ K.O.Gradnići
-k.č. 203/4 (novi premjer), k.č. 24/280
(stari premjer), površine 3690 m2 K.O.Gradnići.
Članak 3.
Sastavni dio ove odluke su kopije
katastarskog plana u kojima su ucrtane parcele
obuhvaćene ovom odlukom.
Članak 4.
Nalaže se Zemljišnoknjižnom uredu
Općinskog suda Mostar, odjel Čitluk, da temeljem
ove odluke u zemljišnim knjigama upiše pravo
vlasništva na predmetnim nekretninama u korist
Općine Čitluk, Trg žrtava Domovinskog rata 1, ID
broj:4227147160002, sa dijelom 1/1.
Također na nekretninama iz članku 2. ove
odluke u zemljišnim knjigama i katastarskom
operatu izvršiti će se upis promjena kulture i to
umjesto postojeće kulture upisati će se gradilište.
Članak 5.
Na nekretninama iz članka 2. ove odluke
mogu se graditi građevine samo pod uvjetom
određenim zakonom i propisima koje u okviru
svojih prava i dužnosti donosi Općina.
Članak 6.
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: 01-06-103/14-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
80
Na temelju članka 363. i članka 364.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
FBiH“, broj: 66/13, 100/13), članka 44., 45., i 46
Zakona o građevnom zemljištu FBiH („Službene
novine FBiH“ broj: 25/03,16/04 i 67/05), članka 3.
Pravilnika o postupku javnog natječaja za
raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH,
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županija, općina i gradova („Službene novine
FBiH“,broj:17/14), članka 111. a u svezi članka 27.
Statuta općine Čitluk („Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08,6/08 i 3/13)
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
28. travnja 2016. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina
u državnom vlasništvu
Članak 1.
Način raspolaganja
Nekretnine se daju na prodaju a označene su kao:
a) lokalitet „Gornje selo“ K.O. Krućevići
- k.č. 208/6 (novi premjer), k.č.1002/73
(stari premjer), površine 500 m2;
- k.č. 208/7 (novi premjer), k.č.1002/74
(stari premjer), površine 496 m2;
- k.č. 208/8 (novi premjer), k.č.1002/75
(stari premjer), površine 996 m2 ;
- k.č. 208/9 (novi premjer), k.č.1002/76
(stari premjer), površine 999 m2 ;
sve K.O. Krućevići.
b) lokalitet „GRMINE“ K.O.Blatnica
-k.č. 2482/12 (novi premjer), k.č. 542/133
(stari premjer), površine 1107 m2
K.O.Blatnica;
-k.č. 2482/13 (novi premjer), k.č. 542/134
(stari
premjer),
površine
876
m2
K.O.Blatnica.
Članak 2.
Početna cijena
Početna prodajna tržišna cijena m2 nekretnine
nakon mišljenja sudskog vještaka odgovarajuće
struke iznosi:
-za lokalitet „Gornje selo“ K.O. Krućevići
iznosi 3,00 KM/m2;
-za lokalitet „GRMINE“ K.O.Blatnica iznosi
8,00 KM/m2.
Članak 3.
Način polaganja kapare
Da bi se ostvarilo pravo učešća na javno
nadmetanje potrebno je uplatiti 10 % od početne
cijene lokacije na depozitni račun UniCredit bank
d.d. Mostar broj 3380002200014877 (vrsta prihoda
723139).
Sudionik javnog nadmetanja dužan je predočiti
dokaz o položenoj kapari Povjerenstvu za
provođenje postupka javnog nadmetanja na dan
prije održavanja javnog nadmetanja.
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Kapara ne može biti manja od 1.000,00 KM, a niti
viša od 50.000,00 KM.
Članak 4.
Način i uvjet plaćanja kupoprodajne cijene
Sudionik javnog nadmetanja čija je ponuda
utvrđena kao najpovoljnija nakon potpisivanja
zapisnika sa javnog nadmetanja, zaključuje
odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene
isprave kojim će se regulirati način plaćanja.
Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova
postupka i notarski obrađenih isprava.
Članak 5.
Vrijeme i način predaje nekretnine u posjed
kupcu
Sudionik čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija,
nakon što zaključi ugovor u formi notarski
obrađene isprave, te izvrši uplatu cjelokupnog
kupoprodajnog iznosa cijene nekretnine kako je
ugovorom određeno, pristupa se predaji u posjed,
najdalje u roku od osam (8) dana, o čemu će se
sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i
prodavatelja nekretnine.
Članak 6.
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-

Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
28. travnja 2016. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine
naknade za uređenje zemljišta
u granicama Regulacijskog plana „ Bare 1“
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju visine naknade za
uređenje zemljišta u granicama Regulacijskog
plana "Bare 1" ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 3/10 i 1/16), članak 18.,
mijenja se i glasi:
" Članak 18.
Visina rente koja je utvrđena rješenjem iz
prethodnog članka za porušenu građevinu priznat
će se u upravnom postupku kod nadležne službe
prilikom izdavanja dozvole za građevinu u
cjelokupnom iznosu.".
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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-103/24-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine

Broj: 01-06-103/15-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine

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

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

________________________
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Na temelju članka 65. Zakona o
prostornom uređenju ("Narodne novine HNŽ" broj:
4/04), članak 62. Zakona o gradnji („Narodne
novine HNŽ“, broj: 4/13) i članka 27. točka 6. i 9.,
članka 111. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), i odredbi Odluke o donošenju i provođenju
Regulacijskog plana "Bare 1“ ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 3/10),
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________________________
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Na temelju članka 21. i 23. Zakona o
prostornom uređenju ("Narodne novine HNŽ",
broj: 4/04) i članka 17. alineja peta i članka 27.
točka 5. Statuta općine Čitluk (''Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk'', broj: 2/08, 6/08 i
3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 28. travnja 2016. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA
REGULACIJSKOG PLANA "BARE 1"
U ČITLUKU
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Članak 1.
Pristupa se izradi izmjenama i dopunama
Regulacijskog plana "BARE 1" u Čitluku (u
daljnjem tekstu: Regulacijski plan).
Postupak pripreme, izrade i sadržaj
Regulacijskog plana mora biti usuglašen sa
odredbama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za
izradu dokumenata prostornog uređenja ("Službene
novine FBiH", broj: 63/04, 50/07 i 84/10).
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a) sjeverozapadna granica ide desnim rubom
Ulice
kralja
Tomislava,
odnosno
regionalne ceste R424 i to dijela od
raskrižja sa regionalnom cestom R425
Čitluk- Žitomislići do dvorišta ograde
objekta Vinarije, lijevo od potok Lukoć.
b) sjeveroistočna granica ide lijevim rubom
regionalne ceste R425 Čitluk- Žitomislići i
to njenog dijela od raskrižja sa cestom
R 424 do prelaska preko potoka Lukoć.

Članak 2.
Područje za koji je donesen Regulacijskog
plana obuhvaća dio grada Čitluka, koje je
jugoistočno od regionalne ceste R424 i južno od
regionalne ceste R425.
Granice obuhvata Regulacijskog plana su
sljedeće:
a) sjeverozapadna granica ide desnim rubom
Ulice
kralja
Tomislava,
odnosno
regionalne ceste R424 i to dijela od
raskrižja sa regionalnom cestom R425
Čitluk- Žitomislići do dvorišta ograde
objekta Vinarije, lijevo od potok Lukoć.

c) jugoistočna granica ide lijevom stranom
potoka Lukoć i to od regionalne ceste
R425 do zemljišne parcele označene kao
k.č.5500,
zatim
granica
skreće
sjeverozapadu prateći potok Lukoć.
d) jugozapadna granica ide od zemljišne
parcele označene kao k.č.5500, prati potok
Lukoć sve desnog ruba Ulice kralja
Tomislava gdje se granica spaja.
e) Ukupna površina prostora unutar granica
obuhvata je 31,93 ha.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz.

b) sjeveroistočna granica ide lijevim rubom
regionalne ceste R425 Čitluk- Žitomislići i
to njenog dijela od raskrižja sa cestom R
424 do prelaska preko potoka Lukoć.
c) jugoistočna granica ide lijevom stranom
potoka Lukoć i to od regionalne ceste
R425 do zemljišne parcele označene kao
k.č.5500, a dalje uz istočnu granicu
zemljišnih parcela označenih kao k.č.5501,
k.č.5516, k.č.5518/1 i k.č. 5517 do
Vinogradske ulice
d) jugozapadna granica ide južnim rubom
Vinogradske ulice,odnosno granicom
zemljišnih parcela označenih kao k.č.5517,
k.č.5522, nastavlja u istom pravcu sve do
k.č.5525/1,
k.č.5525/2,
k.č.5525/3,
k.č.5525/4 i k.č.5525/5.
e) Ukupna površina prostora unutar granica
obuhvata je 38,38 ha.
Članak 3.
Granice obuhvata za koji se radi izmjena
Regulacijskog plana dane su u grafičkom prikazu, a
njihov fizički opis je sljedeći:

Članak 4.
Zona 11 po Regulacijskom planu ne
podliježe izmjeni sukladno ovoj odluci i ista se
ovom odlukom stavlja izvan snage i ne čini više
sastavni dio Regulacijskog plana "BARE 1" u
Čitluku.
Površina zone je 6,73 ha, a njen fizički
opis je sljedeći:
"Sjeverozapadna granica ide lijevom stranom
potoka Lukoć i to od regionalne ceste R425 do
parcele označene kao k.č.5500, zatim granica
skreće južno uz istočnu granicu zemljišnih parcela
označenih kao k.č.5501, k.č.5516, k.č.5518/1 i k.č.
5517 do Vinogradske ulice, zatim ide južnim rubom
Vinogradske ulice, odnosno južnom granicom
parcela označenih kao k.č.5517, k.č.5522 i granica
se
nastavlja u istom pravcu južnim rubom
Vinogradske ulice do parcele 5659/2, gdje granica
skreće sjeveroistočno ide sjeverozapadnom
granicom iste parcele do dvorišne ograde Vinarije
te dalje granica prati dvorišnu ogradu Vinarije sve
do potoka Lukoć.".
Za navedenu zonu opisanu u prethodnom
stavku urediti će se Zoning plan.
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Do donošenja Zoning plana na lokalitetu iz
stavka dva ovog članka primjenjivati će se odredbe
Odluke o provođenju Prostornog plana općine
Čitluk za razdoblje 2010.-2020. godine ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk" broj: 7/13).

-

Članak 5.
Prostor opisan u članku 2. ove odluke
namijenjen je za izgradnju stambenih, stambeno poslovnih, poslovnih objekata, objekata društvene
infrastrukture i gospodarskih objekata.

-

Članak 6.
Postupak pripreme i izrade Regulacijskog
plana obuhvaća dvije faze:
a) priprema i izrada Urbanističke osnove (sa
usvajanjem osnovne koncepcije izgradnje
uređenja prostorne cjeline;
b) izrada prednacrta, nacrta i prijedloga
Regulacijskog plana.
Članak 7.
Urbanistička osnova sadrži:
1. izvod iz plana šireg područja , koji je temelj za
izradu Regulacijskog plana;
2. prikaz postojećeg stanja sa analizom i ocjenom
mogućnosti izgradnje i uređenja
cjeline u
granicama utvrđenim u članku 2. ove odluke;
3. temeljnu koncepciju izgradnje i uređenja
prostorne cjeline u granicama utvrđenim ovom
odlukom.

-
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nadzemnim i podzemnim objektima i
instalacijama i sl.;
granice prostorne cjeline sa namjenom
prostora;
razmještaj, orijentacijska namjena
objekata,
vertikalni
gabariti
i
orijentacijski horizontalni gabariti;
regulacijske i građevne linije sukladno
zakonu;
nivelacijski podaci;
prometna, komunalna i energetska
infrastruktura na nivou idejnog
rješenja (pješački i kolski promet,
pristup osobama sa smanjenom
tjelesnom sposobnošću, mjere zaštite
pučanstva i materijalnih dobara od
prirodnih i ljudskim djelovanjem
izazvanih nepogoda i katastrofa ,
vodovodna i kanalizacijska mreža TK
mreža i sl.;
tretman zelenih površina na nivou
idejnog rješenja.
Članak 9.

Regulacijski plan donosi se za period od 5
(pet) godina.
Članak 10.
Nositelj pripreme za izradu izmjene i
dopune Regulacijskog plana iz članka 1. ove
odluke je tijelo uprave općine Čitluk, mjerodavno
za poslove prostornog uređenja i graditeljstva.
Nositelj izrade Plana odabrat će se po
zakonu utvrđenom postupku o javnim nabavama.

Članak 8.

Članak 11.

Prednacrt, nacrt i prijedlog Regulacijskog
plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

Za potrebe stručnog praćenja, usmjeravanja
i utvrđivanja prednacrta, nacrta i prijedloga Plana
Općinsko vijeće će imenovati Savjet plana.

1. Tekstualni dio Regulacijskog plana treba da
ima tri (3) dijela:
- izvod iz urbanističke osnove;
- projekciju izgradnje uređenja
prostorne cjeline;
- odluka o provođenju Regulacijskog
plana.
2.
Grafički dio Regulacijskog plana treba da
sadrži:
-

izvod iz plana šireg područja ( iz
urbanističke osnove);
prikaz postojećeg stanja iz urbanističke
osnove sa postojećom namjenom
površina, katastarskim parcelama,

U tijeku procesa pripreme i izrade izmjene
i dopune Regulacijskog plana, Savjet plana pomaže
nositelju pripreme plana u usuglašavanju
sektorskih politika, izboru stručnjaka za elaborate i
drugo, daje mišljenje o primjedbama i sugestijama
prikupljenim u tijeku javne rasprave i sudjeluju u
ostalim aktivnostima definiranim ovom odlukom,
sve do usvajanja Plana.

Članak 12.
Potrebna sredstva za pripremu i izradu
izmjena i dopuna Regulacijskog pana osigurat će se
u Proračunu Općine.
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Članak 13.
Potrebna dokumentacija utvrđena ovom
odlukom izradit će se u roku od 6 (šest) mjeseci od
dana stupanja na snagu ove odluke.
Članak 14.
Do dana donošenja i konačnog usvajanja
nove odluke o donošenju i provođenju
Regulacijskog plana "Bare 1" sukladno ovoj odluci,
primjenjuju se odredbe Odluke o donošenju i
provođenju Regulacijskog plana "Bare 1" u Čitluku
(''Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk''
broj: 3/10), zajedno s ostalim odlukama i aktima
vezanih za ovu odluku, osim utvrđenog pobliže u
članku 4. ove odluke.
Članak 15.
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: 01-06-103/25-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

od 960 m2, što odgovara po novom premjeru k.č.
124/13 u površini od 960 m2 K.O. Paoča, utvrđuje
se pravo vlasništva u korist Danijela (Dragana)
Doko iz Vidovića, kao graditelja stambenog
objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Danijel (Dragana) Doko iz Vidovića
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište površine 960 m2, iznos od 8,oo KM/m2,
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi 9.984,oo KM (devettisućadevetstotina
osamdesetčetirikonvertibilne 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 Danijela (Dragana) Doko
iz Vidovića sa dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Danijel (Dragana) Doko iz Vidovića,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-103/16-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine

________________________

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

83
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, 6/08 i 3/13), 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, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Danijela (Dragana)
Doko iz Vidovića, 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
28. travnja 2016. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 430/486 K.O. Paoča (stari premjer) u površini
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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, 6/08 i 3/13), 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, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Joze (Jure) Prusina iz
D. Hamzića, 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
28. travnja 2016. godine, d o n i j e l o j e

travanj-svibanj 2016.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 1/1190 K.O. Hamzići (stari premjer) u površini
od 1233 m2, što odgovara po novom premjeru k.č.
2429/6 u površini od 1233 m2 K.O. Hamzići,
utvrđuje se pravo vlasništva u korist Joze (Jure)
Prusina iz D. Hamzića, kao graditelja stambenog
objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Jozo (Jure) Prusina iz D.Hamzića dužan
je platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 1233 m2, iznos od 8,oo KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
12.823,oo
KM
(dvanaesttisućaosamstotinadvadesettri 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 Joze (Jure) Prusina iz D.
Hamzića sa dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Jozo (Jure) Prusina iz D. Hamzića,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-103/17-16
Čitluk, 28. travnja 2016. 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, 6/08 i 3/13), 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, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Dragana (Ivana)
Vlaičević iz Bijakovića, za utvrđivanje prava
vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je
izgrađen stambeni objekt bez prava korištenja radi

Broj 3 – Stranica 82

građenja, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 28. travnja 2016. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 91/1999 K.O. Šurmanci (stari premjer) u
površini od 249 m2, što odgovara po novom
premjeru k.č. 1106/20 u površini od 249 m2 K.O.
Bijakovići, utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Dragana (Ivana) Vlaičević iz Bijakovića, kao
graditelja stambenog objekta izgrađenog na tom
zemljištu.
2. Dragan (Ivana) Vlaičević iz Bijakovića
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište površine 249 m2, iznos od 80,oo KM/m2,
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi 25.896,oo KM
(dvadesetpettisućaosamstotinadevedesetšestkonvertibilnih 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 Dragana (Ivana) Vlaičević
iz Bijakovića JMBG:0811949172684 sa dijelom
1/1, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa
na tom zemljištu.
4. Dragan (Ivana) Vlaičević iz Bijakovića,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-103/18-16
Čitluk, 28. travnja 2016. 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, 6/08 i 3/13), članka 4.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog

travanj-svibanj 2016.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

zemljišta iz društvenog vlasništva u svrhu gradnje
objekata trajnog karaktera («Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk» broj:1/02, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Ivana (Stojana)
Pinjuh iz Čerina, 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
28. travnja 2016. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 27/92 K.O. Dragićina (stari premjer) u površini
od 1000 m2, što odgovara po novom premjeru k.č.
68/9 u površini od 1000 m2 K.O. Čerin, utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Ivana (Stojana) Pinjuh iz
Čerina, kao graditelja stambenog objekta
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Ivan (Stojana) Pinjuh iz Čerina dužan
je platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 1000 m2, iznos od 8,oo KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
10.400,oo KM (desettisućačetiristotine
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 Ivana (Stojana) Pinjuh iz
Čerina JMBG:0103956151337 sa dijelom 1/1, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.
4. Ivan (Stojana) Pinjuh iz Čerina, dužan je
na ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-103/19-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08, 6/08 i 3/13), 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, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Ivan (Stjepana) Tolj
iz Blatnice, 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
28. travnja 2016. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 542/131 K.O. Blatnica (stari premjer) u
površini od 1447 m2, što odgovara po novom
premjeru k.č. 2482/11 u površini od 1447 m2 K.O.
Blatnica, utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Ivana (Stjepana) Tolj iz Blatnice, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Ivan (Stjepana) Tolj iz Blatnice dužan je
platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 1447 m2, iznos od 8,oo KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
15.631,2o
KM
(petnaesttisućašeststotinatridesetjednu konvertibilnu marku), 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 Ivana (Stjepana) Tolj iz
Blatnice JMBG:1807965151332 sa dijelom 1/1, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.
4. Ivan (Stjepana) Tolj iz Blatnice, dužan je na ime
troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo KM na
račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-103/20-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine

________________________

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

87
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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travanj-svibanj 2016.
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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, 6/08 i 3/13), 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, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Zlatana (Ivana)
Barbarić iz Blatnice, 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 28. travnja 2016. godine,
donijelo je
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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, 6/08 i 3/13), 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, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Mirele (Nikola) Šego
iz Međugorja, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen poslovni
objekt bez prava korištenja radi građenja, Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 28. travnja
2016. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 542/132 K.O. Blatnica (stari premjer) u
površini od 1503 m2, što odgovara po novom
premjeru k.č. 2719/5 u površini od 1503 m2 K.O.
Blatnica, utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Zlatana (Ivana) Barbarić iz Blatnice, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Zlatan (Ivana) Barbarić iz Blatnice
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište površine 1503 m2, iznos od 8,oo KM/m2,
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi 15.631,2o KM (petnaesttisućašeststotinatridesetjednu konvertibilnu marku), 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 Zlatana (Ivana) Barbarić
iz Blatnice sa dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Zlatan (Ivana) Barbarić iz Blatnice,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

1. Na građevnom zemljištu k.č. 1/1470 u
površini od 477 m2, upisanom u zk.ul.182
k.o.Međugorje (po novom premjeru k.č. 18/92 u
površini od 477 m2 k.o.Međugorje), utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Mirele (Nikole) Šego iz
Međugorja, kao graditelja poslovnog objekta
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Mirela (Nikole) Šego, dužna je platiti
naknadu za dodijeljeno građevno zemljište, iznos
od 80,oo KM/m2 uvećan za 30% na ime
legalizacije, što ukupno iznosi 49.608,oo KM
(četrdesetdevettisućašestoosam
konvertibilnih
maraka), na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah
po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1., po
pravomoćnosti ovog rješenja, Zemljišno-knjižni
ured Općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Mirele (Nikole) Šego iz
Međugorja, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Mirela (Nikole) Šego iz Međugorja,
dužna je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj: 01-06-103/21-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine

Broj: 01-06-103/21-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine

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

________________________

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

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

travanj-svibanj 2016.
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________________________

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, 6/08 i
3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 28. travnja 2016. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015. godinu
Gradske ljekarne 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: 01-06-103/2-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 27. točka 24., članka 111.
stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 28. travnja 2015. godine donijelo je

________________________
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Temeljem članka 137. stavak 1. Odluke o
provođenju Prostornog plana općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj:7/13) i članka 27. točka 2. i 25.
Statuta općine Čitluk („Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
28. travnja 2016. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
Članak 1.
Daje se suglasnost J.P. „Hrvatske
telekomunikacije“ d.d. Mostar za postavljanje
GSM bazne stanice u Donjim Hamzićima na
parceli označenoj kao k.č. 2596/1 K.O. Hamzići.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u ''Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk''.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-103/23-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015. godinu
Dječjeg vrtića 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: 01-06-103/3-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
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Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08) te članka 102.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 28. travnja 2016. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk prihvaća Nacrt
odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup

travanj-svibanj 2016.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

 NAČELNIK OPĆINE

poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu
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: 01-06-103/26-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08) te članka 102.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 28. travnja 2016. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk prihvaća Nacrt
odluke o uvjetima i kriterijima potrebnim za
raspisivanje natječaja i postupak prosudbe za
najpovoljniju
ponudu
koncesionara
na
poljoprivrednom zemljištu 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: 01-06-103/27-16
Čitluk, 28. travnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 14. stavak 4., članka 17.
stavak 1., članka 18. stavak 1. i članka 25. Zakona
o javnim nabavama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), te članka 41.
točka 6. i 21. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08,
6/08 i 3/13) i Odluke o usvajanju javnih nabavki za
2016. godinu, broj: 02-16-967/16, od 03.03.2016.
godine, načelnik općine Čitluk ispred ugovornog
tijela Općine Čitluk, u provedbi javne nabave roba,
donosi
O D L U K U
o pokretanju otvorenog postupka javne nabave
za odabir ponuditelja za nabavu radova –
"Izgradnja - rekonstrukcija lokalne ceste u
općini Čitluk - priključak
na R425 u Blizancima"
Članak 1.
Odobrava se pokretanje postupka javne
nabave radova: "Izgradnja - rekonstrukcija lokalne
ceste u općini Čitluk - priključak na R425 u
Blizancima".
Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi
70.000,00 KM, (slovima: sedamdesettisućakonvertibilnihmaraka), bez PDV-a.
Za provedbu javne nabave osigurana su
sredstva iz Proračuna općine i Proračuna FBiH.
Javna nabava će se provesti putem
otvorenog postupka, sukladno Zakonu o javnim
nabavama, podzakonskim i internim aktima.
Članak 2.
Tendersku dokumentaciju, sačinit će i
provesti povjerenstvo za javne nabave koje će se
imenovati posebnom odlukom u okviru danog
djelokruga rada.
Članak 3.
Kriterij za dodjelu ugovora je najniža
cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ova
donošenja.

Članak 4.
odluka stupa na snagu

danom

Obrazloženje
Pri donošenju ove odluke, Načelnik općine
Čitluk se rukovodio činjenicom da je predložena
nabava planirana u Planu nabave za 2016. godinu,
pod točkom III.3. Nabava radova - Rekonstrukcija
cesta u općini Čitluk, da je realno procijenjena njena
vrijednost na tržištu i da su osigurana sredstva za

travanj-svibanj 2016.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK
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isplatu iz Proračuna općine Čitluk i Federalnog
proračuna. Nakon provedenog otvorenog postupka
sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama
BiH, zaključit će se ugovor s najpovoljnijim
ponuđačem.
Sukladno gore utvrđenom činjeničnom
stanju, odlučeno je kao u članku 1. ove odluke

imenovati posebnom odlukom u okviru danog
djelokruga rada.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Ova
donošenja.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-2066/16
Čitluk,17. svibnja 2016. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 14. stavak 4., članka 17.
stavak 1., članka 18. stavak 1. i članka 25. Zakona
o javnim nabavama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), te članka 41.
točka 6. i 21. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08,
6/08 i 3/13) i Odluke o usvajanju javnih nabavki za
2016. godinu, broj: 02-16-967/16, od 03.03.2016.
godine, načelnik općine Čitluk ispred ugovornog
tijela Općine Čitluk, u provedbi javne nabave
radova, d o n o s i
O D L U K U
o pokretanju otvorenog postupka javne nabave
za odabir ponuditelja za nabavu radova –
"Izgradnja sekundarne mreže otpadnih vodapriključni kanal K-6 u Međugorju"
Članak 1.
Odobrava se pokretanje postupka javne
nabave radova: "Izgradnja sekundarne mreže
otpadnih voda - priključni kanal K-6 u
Međugorju".
Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi
600.000,00
KM,
(slovima:
šestotisućakonvertibilnihmaraka), bez PDV-a.
Za provedbu javne nabave osigurana su
sredstva iz Proračuna općine, kredita Europske
investicijske banke (EIB-a) i Proračuna HNŽ.
Javna nabava će se provesti putem
otvorenog postupka, sukladno Zakonu o javnim
nabavama, podzakonskim i internim aktima.
Članak 2.
Tendersku dokumentaciju, sačinit će i
provesti povjerenstvo za javne nabave koje će se

Članak 3.
Kriterij za dodjelu ugovora je najniža
cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Članak 4.
odluka stupa na snagu

danom

Obrazloženje
Pri donošenju ove odluke, Načelnik općine
Čitluk se rukovodio činjenicom da je predložena
nabava planirana u Planu nabave za 2016. godinu,
pod točkom III.6. Nabava radova - Kanalizacijski
sustav Međugorje–Bijakovići - priključni kanali "K1"
i "K6", da je realno procijenjena njena vrijednost na
tržištu i da su osigurana sredstva za isplatu iz
Proračuna općine Čitluk, kreditnih sredstva Europske
investicijske banke (EIB-a) i Proračuna HNŽ. Nakon
provedenog otvorenog postupka sukladno odredbama
Zakona o javnim nabavama BiH, zaključit će se
ugovor s najpovoljnijim ponuđačem.
Sukladno gore utvrđenom činjeničnom
stanju, odlučeno je kao u članku 1. ove odluke.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-2180/16
Čitluk, 25. svibnja 2016. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 14. stavak 4., članka 17.
stavak 1., članka 18. stavak 1. i članka 25. Zakona
o javnim nabavama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), te članka 41.
točka 6. i 21. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08,
6/08 i 3/13) i usvajanju Plana javnih nabava Općine
Čitluk za 2016. godinu, broj: 02-16-967/16, od
03.03.2016. godine i izmjene i dopune Plana javnih
nabava općine Čitluk za 2016. godinu, broj: 02-16967/1-16, od 27.05.2016.godine, načelnik općine
Čitluk ispred ugovornog tijela Općine Čitluk, u
provedbi javne nabave radova, d o n o s i

travanj-svibanj 2016.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

O D L U K U
o pokretanju otvorenog postupka javne nabave
za odabir ponuditelja za nabavu radova –
"Rekonstrukcija spojne ceste iz naselja Čerin do
regionalne ceste R425 u općini Čitluk"
Članak 1.
Odobrava se pokretanje postupka javne
nabave radova: "Rekonstrukcija spojne ceste iz
naselja Čerin do regionalne ceste R425 u općini
Čitluk", u dužini L=780 m.
Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi
230.000,00 KM, (slovima: dvijestotridesettisućakonvertibilnihmaraka), bez PDV-a.
Za provedbu javne nabave osigurana su
sredstva iz Proračuna općine, Proračuna FBiH.
Javna nabava će se provesti putem
otvorenog postupka, sukladno Zakonu o javnim
nabavama, podzakonskim i internim aktima.
Članak 2.
Tendersku dokumentaciju, sačinit će i
provesti povjerenstvo za javne nabave koje će se
imenovati posebnom odlukom u okviru danog
djelokruga rada.
Članak 3.
Kriterij za dodjelu ugovora je najniža
cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

Ova
donošenja.
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Članak 4.
odluka stupa na snagu

danom

Obrazloženje
Pri donošenju ove odluke, Načelnik općine
Čitluk se rukovodio činjenicom da je predložena
nabava planirana u Planu javnih nabava općine
Čitluk za 2016. godinu, pod točkom III.3. Nabava
radova - Rekonstrukcija cesta u općini Čitluk (točnije
Izmjenom i dopunom Plana javnih nabava Općine
Čitluk za 2016.), da je realno procijenjena njena
vrijednost na tržištu i da su osigurana sredstva za
isplatu iz Proračuna općine Čitluk i Proračuna FBiH.
Nakon provedenog otvorenog postupka
sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama
BiH, zaključit će se ugovor s najpovoljnijim
ponuđačem.
Sukladno gore utvrđenom činjeničnom
stanju, odlučeno je kao u članku 1. ove odluke.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-2205/16
Čitluk, 27. svibnja 2016. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1.

Čitluk, 07. lipnja 2016.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 i 640-518
Fax:
036/ 642 - 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 BiH.

