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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 javnim priznanjima općine Čitluk
(„Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 3/10) Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj 20. svibnja 2010. godine
donijelo je
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2. Atletskom klubu „Brotnjo“ iz Čitluka, za
iznimni doprinos u razvoja športa općine Čitluk i
doprinos u promidžbi i ugledu Općine Čitluk.
Članak 2.
Provođenje ove Odluke povjerava se
općinskom načelniku i predsjedniku Općinskog
vijeća Čitluk.
Članak 3.

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:
1.

NAGRADA OPĆINE ČITLUK ZA ŽIVOTNO
DIJELO

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se
akademiku prof. dr. STJEPANU KRASIĆU,
umirovljenom profesoru povijesti i metodologije
znanstvenog rada na Papinskom sveučilištu sv.
Tome Akvinskog u Rimu, te redovitom profesoru
na međunarodnom Sveučilištu u Dubrovniku, za
opsežni i bogati znanstveni opus u proteklih
četrdeset godina.
2. GODIŠNJA NAGRADA OPĆINE ČITLUK
dodjeljuje se:
1. Poduzeću Ledo d.o.o. Čitluk, za iznimni
doprinos u razvoju gospodarstva u općini Čitluk;
2. Anamariji Gagro, Čitluk, za humanost i
spašavanje ljudskih života.
3. Ustanovi za odgoj i skrb djece i mladeži
„Majčino selo“ iz Bijakovića za izniman
doprinos u oblasti odgoja i socijalne skrbi.
4. Udruzi vinogradara i vinara „Hercegovina“
iz Čitluka, za izniman doprinos u razvoju
poljoprivrede i turizma u općini Čitluk.
5. HKUD-u „Brotnjo“ iz Čitluka, za izniman
doprinos u oblasti kulture u općini Čitluk.
3.

ZAHVALNICA

1. Mladenu Čiliću, iz Čitluka, tajniku Crvenog
Križa Čitluk, za dugogodišnji humanitarni rad u
općini Čitluk.

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: 01-06-62/3-10.
Čitluk, 20. svibnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 21. i članka 23. Zakona
o prostornom uređenju ("Narodne novine
Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 4/04),
članka 27. točka 5. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), i članka 108.-110.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk na
svojoj sjednici održanoj dana 20. svibnja 2010.
godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o pristupanju izradi Regulacijskog plana
"MEĐUGORJE-BIJAKOVIĆI 1"

Članak 1.
Ovom Odlukom pristupa se izradi
Regulacijskog plana "MEĐUGORJE-BIJAKOVIĆI
1" u naseljima Međugorje i Bijakovići (u daljnjem
tekstu: Regulacijski plan), koji obuhvaća površinu
od cca 21,30 ha.
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Članak 2.
Područje iz članka 1. ove odluke
definirano je granicama:
Jugozapadna granica Regulacijskog plana
„Međugorje-Bijakovići 1“ počinje od K.O.
Međugorje i to parcele označene kao k.č.1206 i
ide lijevim krajnim rubom nogostupa puta
Tromeđa – Most (pošta), prelazi mostom (pošta)
preko potoka Lukoć (naprijed navedena granica
poklapa se sa sjeveroistočnom granicom
Regulacijskog plana „Međugorje 1“), dalje
granica nastavlja putem tj.
jugozapadnim
granicama parcela k. č. br. 85 i k.č.br. 230 K.O.
Bijakovići zatim skreće sjeveroistočno i ide
jugoistočnim granicama parcela
k.č.br. 230,
k.č.br. 229, k.č. br.228; zatim granica produžava
u istom pravcu i sjeće parcele k.č.br. 219, k.č.
br.218, k.č. br. 217, k.č.br.216, granica ide u
istom pravcu jugoistočnim granicama parcele
k.č.br. 208, k.č.br.207, k.č. br. 185, k.č.br.184 i
k.č.br.181, istim pravcem sjeće parcele k.č.br.180,
k.č.br.179, k.č.br.178, k.č.br.177 i k.č.br.173,
produžava u istom pravcu jugoistočnim
graniocama parcela k.č.br. 172, k.č.br.169 i
k.č.br.168, tu granica skreće sjeverozapadno i ide
sjeveroistočnom granicom parcele k.č.br.168 te
dolazi do parcele k.č.br. 85 gdje skreće
sjeveroistočno i ide jugoistočnom
granicom
parcele k.č. br. 85 ide istim pravcem i sjeće
parcele k.č. br.137, k.č.br. 132, k.č.br.131 i
k.č.br.126 , produžava jugoistočnim granicama
parcela
k.č.br.125,
k.č.br.120,
k.č.br.119,
k.č.br.113, k.č.br.85.
Granica skreće jugoistočno i ide
jugozapadnim granicama parcela k.č.be.86 i
k.č.br.84, zatim granica skreće sjeverozapadno i
ide putem označen kao k.č. br.3005 sve do parcele
k.č.br.34 gdje granica skreće sjeverozapadno i ide
sjeveroistočnom granicom parcele k.č.br.84 i
dolazi do parcele k.č.br.10 gdje granica skreće
zapadno i sjeće parcelu k.č.br.6 u dužini 200m
dolazi do potoka Lukoć.
Granica skreće jugozapadno i sječe
parcelu k.č.br.2 i potok Lukoć i dalje ide K.O.
Međugorje sjekući parcelu parcele k.č.br.865,
granica produžava sjeverozapadnim granicama
parcela k.č.br.868, k.č.br.869, sječe k.č.br.871, te
nastavlja sjeverozapadnim granicama parcela
k.č.br.873, k.č.br.874, k.č.br.877, k.č.br.878,
k.č.br.881, k.č.br.882, k.č.br.885, k.č.br.886,
ponovno
sjeće
k.č.br.889,
te
nastavlja
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sjeverozapadnim granicama parcela k.č.br.892,
k.č.br.894, k.č.br.895/2, k.č.br.895/1, k.č.br.
896/2, k.č.br.896/1, k.č.br.897, k.č.br.898 i
k.č.br.907.
Granica skreće jugoistočno i ide
jugozapadnom granicom parcele k.č.br.907,
granica skreće jugozapadno i ide sjeverozapadnim
granicama parcela k.č.br.1149, k.č.br.1150,
k.č.br.1151/1 i k.č.br.1154 u istom pravcu sjeće
parceler
k.č.br.1155/1,
k.č.br.
1156/1,
k.č.br.1157/1,
k.č.br.1158/1, k.č.br.1159/1 i
k.č.br.1160/1, dalje granica produžava u istom
pravcu sjeverozapadnim granicama parcela
k.č.br.1161/1, k.č.br. 1162/1, k.č.br.1166/1,
k.č.br.1167/1,
k.č.br.1168/1,
k.č.br.1169/1,
k.č.br.1180,
k.č.br.1182,
k.č.br.1189/1,
k.č.br.1190/1,k.č.br.1194/3, tu granica sjeće
parcelu k.č.br.1196/1 i parcelu k.č.br. 1196/2
zatim
granica nasrtavlja sjeverozapadnim
granicama parcela k.č.br. 1199/1, k.č.br.1210/1,
k.č.br.1209/1 i k.č.br. 1207 i dolazi do puta gdje
se spaja sa početkom granice.
Članak 3.
Područje opisano u članku 2. ove odluke
je namijenjeno za izgradnju javnih, stambenoposlovnih, poslovnih i stambenih objekata,
proizvodnih i športskih objekata i terena.
Ovaj Plan se donosi za vremensko
razdoblje od 10 godina počevši od dana donošenja
odluke o usvajanju i provedbi plana.
Članak 4.
Plan iz članka 1. ove Odluke sadržava
tekstualni i grafički dio, a prema sadržaju
utvrđenim Uredbom o jedinstvenoj metodologiji
za izradu dokumenata prostornog uređenja
("Službene novine Federacije BiH", broj: 63/04).
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
Regulacijskog plana.
Članak 5.
Nositelj pripreme za izradu Regulacijskog
plana je Služba graditeljstva, prostornog uređenja i
zaštite okoliša i Savjet plana imenovan od strane
Općinskog vijeća Čitluk.
Nositelj pripreme za izradu će Nositelju
izrade Regulacijskog plana "Međugorje-Bijakovići
1" dati smjernice i ciljeve za izradu ovog plana.
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Članak 6.
Nositelj izrade plana izabrat će se putem
javnog natječaja.
Obveze Nositelja izrade plana su da
Regulacijski plan radi sukladno Zakonu o
prostornom uređenju HNŽ ("Narodne novine
Hercegovačko-neretvanske županije": broj; 4/04) i
Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu
dokumenata prostornog uređenja ("Službene
novine Federacije BiH", broj: 63/04).
Članak 7.
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Federacije BiH", broj; 52/02), te članka 5. Odluke
o pristupanju izrade Regulacijskog plana
"Međugorje 1" ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 3/10), članka 5.
Odluke o pristupanju izrade Regulacijskog plana
"Međugorje-Bijakovići 1" ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 4/10),
članka 27. točka 2 i 17. i 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 20. svibnja 2010. godine, d o n i j e l o j e

Regulacijski plan utvrđen ovom odlukom
izradit će se u roku od 6 (šest) mjeseci od dana
potpisivanja ugovora Općinskog vijeća Čitluk sa
Nositeljem izrade plana.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
ustanovljenju Savjeta
Regulacijskog plana "Međugorje 1"

Članak 8.

Članak 1.

Temeljem ove odluke zabranjuje se
gradnja na prostoru pobliže opisanom u članku 2.
ove odluke, izuzev gradnje objekata za koje
Općinsko vijeće Čitluk utvrdi opći interes.

Naziv Odluke o ustanovljenju Savjeta
Regulacijskog plana "Međugorje 1", ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
3/10) (u daljnjem tekstu: Odluka), mijenja se i
sada glasi:

Članak 9.
Potrebna sredstva za izradu ovog
Regulacijskog plana osigurat će Općinsko vijeće
Čitluk iz sredstava Proračuna Općine Čitluk.

"ODLUKA o ustanovljenju Savjeta
Regulacijskog plana "Međugorje 1" i
Savjeta Regulacijskog plana
"Međugorje-Bijakovići 1"

Članak 10.

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: 01-06-62/4-10.
Čitluk, 20. svibnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 25. Zakona o
prostornom
uređenju
("Službene
novine

Članak 1. Odluke mijenja se i glasi:
"Zbog potrebe stručnog praćenja i
usmjeravanja
izrade
Regulacijskog
plana
"Međugorje 1" i Regulacijskog plana "MeđugorjeBijakovići 1" u Međugorju (u daljnjem tekstu:
Regulacijski planovi) ustanovljuje se Savjet
Regulacijskog plana "Međugorje 1" i "MeđugorjeBijakovići 1" (u daljnjem tekstu: Savjet plana) od
9 (devet) članova i tajnika Savjeta plana, koji je
sastavljen od stručnih, znanstvenih, javnih i drugih
osoba.".
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-
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Broj: 01-06-62/5-10.
Čitluk, 20. svibnja 2010. 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) i Odluke
Upravnog i Nadzornog odbora PZ „Agroplod“
P.O. Čitluk, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 20. svibnja 2010. godine d o n o s i
ODLUKU
o brisanju prava posjeda
I.
Briše se pravo posjeda na zemljištu
označenom kao k.č. 597 „Kućište“ površine 304
m2, upisano u posjedovni list broj:122 K.O.Čerin,
(stara k.č. 216/2 K.O. Dragićina), na
Zemljoradničku zadrugu Čerin (pravni
sljednik je PZ „ Agroplod“ P.O. Čitluk)
II.
Temeljem ove Odluke izvršit će se brisanje
prava posjeda na navedenom zemljištu.
III.
Na zemljištu iz točke I ove Odluke,
uspostavlja se stanje upisa nositelj prava općina
Čitluk.
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: 01-06-62/9-10.
Čitluk, 20. svibnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Broj 4 - Stranica 85

___________________________

54
Na temelju članka 5. Odluke o pristupanju
izradi Regulacijskog plana "Međugorje 1"
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 3/10), članka 5. Odluke o
pristupanju
izradi
Regulacijskog
plana
"Međugorje-Bijakovići 1" ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 4/10),
članka 2. Odluke o ustanovljenju Savjeta
Regulacijskog plana "Međugorje 1" i Savjeta
Regulacijskog plana "Međugorje-Bijakovići 1"
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 4/10), članka 27. točka 2 i 18. i
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 20. svibnja 2010.
godine, d o n i j e l o j e

R J E Š E NJ E
o imenovanju članova
Savjeta Regulacijskog plana
"Međugorje 1" i "Međugorje-Bijakovići 1"
Članak 1.
Za članove Savjeta Regulacijskog plana
"Međugorje 1" i "Međugorje-Bijakovići 1" (u
daljnjem, tekstu: Savjet plana), imenuju se:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ilija Šego;
Marin Sivrić;
Ante Planinić;
Ilko Prusina;
Tomislav Primorac;
Jozo Zovko;
Frenk Ostojić;
Ivan Prskalo;
Anđelka Stojić.
Članak 2.

Za tajnika Savjeta plana imenuje se
Radojka Milićević.
Tajnik Savjeta plana obavlja poslove
sukladno članku 3. stavak 2. Odluke o
ustanovljenju Savjeta Regulacijskog plana
"Međugorje 1" i Savjeta Regulacijskog plana
"Međugorje-Bijakovići 1".
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Članak 3.
Prvu konstituirajuću sjednicu Savjeta
plana sazvat će općinski načelnik.
Na prvoj konstituirajućoj sjednici Savjeta
plana izabrat će se predsjednika Savjeta plana, te
utvrditi budući plan rad Savjeta plana.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Borislav Šimović
Ivan Stojić
Frano Primorac
Dragan Kozina
Tomislav Primorac
Frenk Ostojić.

Članak 4.

Članak 2.

Ovo rješenje stupan na snagu danom
donošenja i objaviti će se u «Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk»

Članovi Povjerenstva se imenuju na
razdoblje od godinu dana.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Ovlašćuje se općinski načelnik da prema
ukazanoj potrebi može, u slučajevima utvrđivanja
prijedloga naziva ulica i trgova u pojedinom
naseljenom mjestu, kao pomoć Povjerenstvu
pridružiti još dva člana koji su sa prebivalištem u
tom naseljenom mjestu, te stručne osobe po svom
izboru.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-62/6-10.
Čitluk, 20. svibnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH,
broj: 49/06) te članka 27. točka 11. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2010. godine
donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za imenovanje i
preimenovanje naziva ulica i trgova
u općini Čitluk
Članak 1.
U Povjerenstvo za imenovanje i
preimenovanje naziva ulica i trgova u općini
Čitluk (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju
se:
1. fra Miljenko Mića Stojić
2. Krešimir Šego
3. Andrija Stojić

Članak 3.

Članak 4.
Obveza Povjerenstva je da sačini
prijedloge naziva ulica i trgova u naseljenim
mjestima na teritoriju općine Čitluk, te da iste
predloži Općinskom vijeću na usvajanje.
Članak 5.
Svu tehničku i drugu pomoć Povjerenstvu
će pružiti općinski načelnik sa općinskim
službama za upravu, kao i drugim javnim
poduzećima čiji je utemeljitelj Općina Čitluk.
Naknade na ime rada Povjerenstva
odrediti će se posebnim aktom općinskog
načelnika.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja
prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova
Povjerenstva za imenovanje i preimneovanje
naziva ulica i trgova u općini Čitluk, broj: 01-0649/3-06, od 14. srpnja 2006. godine.

Članak 7.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom
glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Svibanj-Lipanj 2010.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-76/2-10.
Čitluk, 30. lipnja 2010. godine

4. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
neuređenom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog
Rješenja u korist:

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić. dipl.oec.

Tomislava (Ivana) Barbarić iz
G.V.Ograđenika, JMBG 0412976151344
sa dijelom 1/1,

___________________________
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Na temelju članka 44.,45., 46. i 61.
Zakona o građevnom zemljištu ("Službene novine
F BiH", broj: 68/05), 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 Tomislava (Ivana) Barbarić iz
G.V.Ograđenika,
za
dodjelu
neuređenog
građevnog zemljišta na korištenje u svrhu
legalizacije već izgrađenog stambenog objekta,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
20. svibnja 2010. godine, d o n i j e l o j e

a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
5. Tomislav (Ivana) Barbarić iz
G.V.Ograđenika, 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: 01-06-62/7-10.
Čitluk, 20. svibnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

RJEŠENJE
1. Tomislavu (Ivana) Barbarić iz
G.V.Ograđenika, dodjeljuje se na korištenje
neuređeno građevno zemljište iz državnog
vlasništva u svrhu legalizacije već izgrađenog
stambenog objekta, uz naknadu, označeno kao:
-k.č. 314/275 „Pribojac“ površine 1890 m2
K.O. Veliki Ograđenik (nova k.č. 950/32).
2. Tomislav (Ivana) Barbarić iz
G.V.Ograđenika, dužan je na ime naknade za
korištenje neuređenog građevnog zemljišta uplatiti
iznos od 6,oo KM/m2, uvećan za 30% na ime
legalizacije, što ukupno iznosi 14.742,oo KM, na
račun
Općinskog
vijeća
Čitluk
broj:
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah
po primitku Rješenja.
3. Tomislav (Ivana) Barbarić iz
G.V.Ograđenika, oslobođen je plaćanja naknade
za pogodnosti-renta.
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___________________________
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Na temelju članka 44.,45., 46. i 61.
Zakona o građevnom zemljištu ("Službene novine
F BiH", broj: 68/05), 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 Nede (Mate) Prskalo iz Gradnića, za
dodjelu neuređenog građevnog zemljišta na
korištenje u svrhu legalizacije već izgrađenog
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 20. svibnja 2010. godine,
donijelo je
RJEŠENJE

Svibanj-Lipanj 2010.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

1. Nedi (Mate) Prskalo iz Gradnića,
dodjeljuje se na korištenje neuređeno građevno
zemljište iz državnog vlasništva u svrhu
legalizacije već izgrađenog stambenog objekta, uz
naknadu, označeno kao:
-k.č. 24/194 „Vlake“ površine 883 m2
(nova k.č. 206/14) K.O. Gradnići.
2. Neda (Mate) Prskalo iz Gradnića,
dužna je na ime naknade za korištenje neuređenog
građevnog zemljišta uplatiti
iznos od 6,oo
KM/m2, uvećan za 30% na ime legalizacije, što
ukupno iznosi 6.887,oo KM, na račun Općinskog
vijeća Čitluk broj: 3380002200014877, kod
UniCredit
banke d.d., odmah po primitku
Rješenja.
3. Neda (Mate) Prskalo iz Gradnića,
oslobođena je plaćanja naknade za pogodnostirenta.
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Na temelju članka 44.,45. i 46. 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
u predmetu Žarka (Slavka) Pehar iz
G.V.Ograđenika, za dodjelu izvangradskog
građevnog zemljišta na korištenje putem natječaja
u svrhu gradnje stambenog objekta, Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 30. lipnja
2010. godine, donijelo je
RJEŠENJE

4. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
neuređenom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog
Rješenja u korist:

1.
Žarku
(Slavka)
Pehar
iz
G.V.Ograđenika, dodjeljuje se na korištenje,
putem natječaja, izvangradsko građevno zemljište
iz državnog vlasništva, uz naknadu, u svrhu
izgradnje stambenog objekta, označeno kao:

Nede (Mate) Prskalo iz Gradnića,
JMBG 0508933156331,
sa dijelom 1/1,

-k.č. 314/261 "Pribojac" pašnjak u
površini od 1132 m2 (nova k.č.1898/6) K.O. Veliki
Ograđenik.

a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.

2.
Žarko
(Slavka)
Pehar
iz
G.V.Ograđenika, dužan je na ime naknade za
korištenje izvangradskog građevnog zemljišta
uplatiti iznos od 6,oo KM/m2, što ukupno iznosi
6.792,oo KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk
broj: 3380002200014877, kod Uni Credit banke
d.d., odmah po primitku Rješenja.

5. Neda (Mate) Prskalo iz Gradnića,
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
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-62/8-10.
Čitluk, 20. svibnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

3.
Žarku
(Slavka)
Pehar
iz
G.V.Ograđenika, dodjeljuje se na korištenje
predmetno zemljište pod uvjetom da u roku od
jedne godine od pravomoćnosti rješenja podnese
zahtjev nadležnoj općinskoj službi za upravu da
mu se izda odobrenje za građenje, odnosno da u
roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja
za građenje izvede pretežne radove, u protivnom
oduzet će mu se to pravo.
4. Imenovani je oslobođen
naknade za pogodnosti - renta.

plaćanja

5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:

Svibanj-Lipanj 2010.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Žarka (Slavka) Pehar iz G.V.Ograđenika,
JMBG 0708962151348
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.
6. Žarko (Slavka) Pehar iz G.V.Ograđenika,
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: 01-06-76/3-10.
Čitluk, 30. lipnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić. dipl.oec.
___________________________
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Na temelju članka 44.,45., 46. i 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
Branimira (Ivana) Pehar iz G.V.Ograđenika, za
dodjelu neuređenog građevnog zemljišta na
korištenje u svrhu legalizacije već izgrađenog
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 30. lipnja 2010. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1.
Branimiru
(Ivana)
Pehar
iz
G.V.Ograđenika, dodjeljuje se na korištenje
neuređeno građevno zemljište iz državnog
vlasništva u svrhu legalizacije već izgrađenog
stambenog objekta, uz naknadu, označeno kao:
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-k.č. 314/267 „Pribojac“ površine 1314 m2
K.O. Veliki Ograđenik (nova k.č. 950/25).
2.
Branimir
(Ivana)
Pehar
iz
G.V.Ograđenika, dužan je na ime naknade za
korištenje neuređenog građevnog zemljišta uplatiti
iznos od 6,oo KM/m2, uvećan za 30% na ime
legalizacije, što ukupno iznosi 10.249,2o KM, na
račun
Općinskog
vijeća
Čitluk
broj:
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah
po primitku Rješenja.
3.
Branimir
(Ivana)
Pehar
iz
G.V.Ograđenika, oslobođen je plaćanja naknade
za pogodnosti-renta.
4. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
neuređenom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog
Rješenja u korist:
Branimira (Ivana) Pehar iz G.V.Ograđenika,
JMBG 0304953151358
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.
5.
Branimir
(Ivana)
Pehar
iz
G.V.Ograđenika, 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: 01-06-76/6-10.
Čitluk, 30. lipnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić. dipl.oec.
___________________________
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Na temelju članka 44.,45. i 46. 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

Svibanj-Lipanj 2010.
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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 Marina (Žarka) Pehar iz
G.V.Ograđenika, za dodjelu izvangradskog
građevnog zemljišta na korištenje putem natječaja
u svrhu gradnje stambenog objekta, Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 30. lipnja
2010. godine, donijelo je

promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
6. Marin (Žarka) Pehar iz G.V.Ograđenika,
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-

RJEŠENJE
1.
Marinu
(Žarka)
Pehar
iz
G.V.Ograđenika, dodjeljuje se na korištenje,
putem natječaja, izvangradsko građevno zemljište
iz državnog vlasništva, uz naknadu, u svrhu
izgradnje stambenog objekta, označeno kao:
-k.č. 314/262 "Pribojac" pašnjak u
površini od 1141 m2 (nova k.č.1898/7) K.O. Veliki
Ograđenik.
2.
Marin
(Žarka)
Pehar
iz
G.V.Ograđenika, dužan je na ime naknade za
korištenje izvangradskog građevnog zemljišta
uplatiti iznos od 6,oo KM/m2, što ukupno iznosi
6.846,oo KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk
broj: 3380002200014877, kod Uni Credit banke
d.d., odmah po primitku Rješenja.
3.
Marinu
(Žarka)
Pehar
iz
G.V.Ograđenika, dodjeljuje se na korištenje
predmetno zemljište pod uvjetom da u roku od
jedne godine od pravomoćnosti rješenja podnese
zahtjev nadležnoj općinskoj službi za upravu da
mu se izda odobrenje za građenje, odnosno da u
roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja
za građenje izvede pretežne radove, u protivnom
oduzet će mu se to pravo.
4. Imenovani je oslobođen
naknade za pogodnosti - renta.
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plaćanja

5.
Zemljišno knjižni ured Općinskog
suda u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava
korištenja na izvangradskom građevnom zemljištu
iz točke 1. ovog Rješenja u korist:
Marina (Žarka) Pehar iz G.V.Ograđenika,
JMBG 0908991150031,
sa dijelom 1/1,
a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale

Broj: 01-06-76/4-10.
Čitluk, 30. lipnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić. dipl.oec.
___________________________
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Na temelju članka 44.,45. i 46. 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
u predmetu Daria (Nikole) Gagro iz
G.V.Ograđenika, za dodjelu izvangradskog
građevnog zemljišta na korištenje putem natječaja
u svrhu gradnje stambenog objekta, Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 30. lipnja
2010. godine, donijelo je
RJEŠENJE
1.
Dariu
(Nikole)
Gagro
iz
G.V.Ograđenika, dodjeljuje se na korištenje,
putem natječaja, izvangradsko građevno zemljište
iz državnog vlasništva, uz naknadu, u svrhu
izgradnje stambenog objekta, označeno kao:
-k.č. 314/278 "Pribojac" pašnjak u
površini od 1216 m2 (nova k.č.950/35) K.O. Veliki
Ograđenik.
2.
Dario
(Nikole)
Gagro
iz
G.V.Ograđenika, dužan je na ime naknade za
korištenje izvangradskog građevnog zemljišta
uplatiti iznos od 7,05 KM/m2, što ukupno iznosi

Svibanj-Lipanj 2010.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

8.573,oo KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk
broj: 3380002200014877, kod Uni Credit banke
d.d., odmah po primitku Rješenja.
3.
Dariu
(Nikole)
Gagro
iz
G.V.Ograđenika, dodjeljuje se na korištenje
predmetno zemljište pod uvjetom da u roku od
jedne godine od pravomoćnosti rješenja podnese
zahtjev nadležnoj općinskoj službi za upravu da
mu se izda odobrenje za građenje, odnosno da u
roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja
za građenje izvede pretežne radove, u protivnom
oduzet će mu se to pravo.
4.
Imenovani je oslobođen
naknade za pogodnosti - renta.

plaćanja

5.
Zemljišno knjižni ured Općinskog
suda u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava
korištenja na izvangradskom građevnom zemljištu
iz točke 1. ovog Rješenja u korist:
Daria (Nikole) Gagro iz G.V.Ograđenika,
JMBG 2010982150003,
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.
6.
Dario
(Nikole)
Gagro
iz
G.V.Ograđenika, 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: 01-06-76/5-10.
Čitluk, 30. lipnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić. dipl.oec.
___________________________
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Na temelju članka 44.,45. i 46. 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
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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 Zore (Ivana) Jurilj iz Čitluka, za
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 30. lipnja 2010. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Zori (Ivana) Jurilj iz Čitluka, dodjeljuje
se na korištenje, putem natječaja, izvangradsko
građevno zemljište iz državnog vlasništva, uz
naknadu, u svrhu izgradnje stambenog objekta,
označeno kao:
-k.č.430/484 "Oštari miletina" pašnjak u
površini od 545m2 (nova k.č.124/12 „Brdo“), K.O.
Paoča.
2. Zora (Ivana) Jurilj iz Čitluka, dužna je
na ime naknade za korištenje izvangradskog
građevnog zemljišta uplatiti
iznos od 6,oo
KM/m2, što ukupno iznosi 3.270,oo KM, na račun
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod Uni Credit banke d.d., odmah po primitku
Rješenja.
3. Zori (Ivana) Jurilj iz Čitluka, dodjeljuje
se na korištenje predmetno zemljište pod uvjetom
da u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja podnese zahtjev nadležnoj općinskoj
službi za upravu da joj se izda odobrenje za
građenje, odnosno da u roku od jedne godine od
dana izdavanja odobrenja za građenje izvede
pretežne radove, u protivnom oduzet će joj se to
pravo.
4. Imenovana je oslobođena plaćanja
naknade za pogodnosti - renta.
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
Zore (Ivana) Jurilj iz Čitluka
JMBG 2607965198821,
sa dijelom 1/1,
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a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
6. Zora (Ivana) Jurilj iz Čitluka, 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
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-76/7-10.
Čitluk, 30. lipnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić. dipl.oec.
___________________________
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Na temelju članka 44.,45. i 46. 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
u predmetu JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d.
Mostar iz Mostara, za dodjelu izvangradskog
građevnog zemljišta na korištenje putem natječaja
u svrhu gradnje gospodarskih objekata, Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 30. lipnja
2010. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d.
Mostar iz Mostara, dodjeljuje se na korištenje,
putem natječaja, izvangradsko građevno zemljište
iz državnog vlasništva, uz naknadu, u svrhu
izgradnje gospodarskih objekata, označeno kao:
-k.č.486/735 "Greda" gradilište u površini
od 2500 m2 K.O. Blizanci (nova k.č.1575/18 K.O.
Biletići).
-k.č. 486/730 „Greda“ gradilište u površini
od 2500 m2 K.O. Blizanci (nova k.č. 1575/34 K.O.
Biletići).
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2. JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d.
Mostar iz Mostara, dužno je na ime naknade za
korištenje izvangradskog građevnog zemljišta
uplatiti iznos od 8,oo KM/m2, što ukupno iznosi
40.000,oo KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk
broj: 3380002200014877, kod Uni Credit banke
d.d., odmah po primitku Rješenja.
3. JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d.
Mostar iz Mostara, dodjeljuje se na korištenje
predmetno zemljište pod uvjetom da u roku od
jedne godine od pravomoćnosti rješenja podnese
zahtjev nadležnoj općinskoj službi za upravu da
im se izda odobrenje za građenje, odnosno da u
roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja
za građenje izvede pretežne radove, u protivnom
oduzet će im se to pravo.
4. Imenovano poduzeće oslobođeno je
plaćanja naknade za pogodnosti - renta.
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d.
Mostar iz Mostara, 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.
6. JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d.
Mostar iz Mostara, dužno je na ime troškova
postupka uplatiti iznos od 680,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: 01-06-76/8-10.
Čitluk, 30. lipnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić. dipl.oec.
___________________________
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Na temelju članka 15. alineja 10. Zakona
o načelima lokalne samouprave ("Službene novine
Federacije BiH",broj: 49/06) te članka 41. točka
14. i članka 111. stavak 3. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08) Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 20. svibnja 2010. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2009. godinu
općinskog načelnika.

u Čitluku da se opremanje nove zgrade škole
vrši putem donacija koje je pokrenuo
gospodin Marko Soldo, član ovog tijela
upravljanja.
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: 01-06-76/9-10.
Čitluk, 30. lipnja 2010. godine

Članak 2.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić. dipl.oec.

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: 01-06-62/2-10.
Čitluk, 20. svibnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

65
Na temelju članka 15. alineja 10. Zakona
o načelima lokalne samouprave ("Službene novine
Federacije BiH",broj: 49/06) te članka 41. točka
14. i članka 111. stavak 3. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08) Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 20. svibnja 2010. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.

Daje se suglasnost traženju Školskog
odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića
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___________________________

NAČELNIK OPĆINE
66
Na temelju članka 34. i 39. Zakona o
javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06 i 70/06) i Zapisnika o ocjeni prispjelih
ponuda i prijedloga za zaključenje ugovora
Povjerenstva za javne nabave - Izgradnja
autobusnog stajališta (kolodvora) u Međugorju, od
13. svibnja 2010. godine, načelnik općine Čitluk
donosi
ODLUKU
o dodjeli ugovora najuspješnijem ponuđaču po
Javnoj obavijesti za nabavu
- Izgradnja autobusnog stajališta (kolodvora) u
Međugorju
Članak 1.
Sukladno provedenom natječaju po Javnoj
obavijesti za nabavu radova po
otvorenom
postupku - izgradnja autobusnog stajališta
(kolodvora) u Međugorju, utvrđuje se da je
najuspješniji ponuđač: "A3"d.o.o. Široki Brijeg, sa
cijenom ponude: 123.581,76 KM, (uključen
PDV), načinom plaćanja: 180 dana po
ispostavljenim mjesečnim situacijama.
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Članak 2.
Sukladno članku 1. Odluke, poduzeću
"A3"d.o.o. Široki Brijeg, dodjeljuje se ugovor za
izgradnju autobusnog stajališta (kolodvora) u
Međugorju, kao najuspješnijem ponuđaču.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti Prigovor, koji se
podnosi ovog općinskom tijelu u roku od 5 (pet)
dana od dana primitka Odluke.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
4/06), stavak drugi i treći se mjenjaju i glase:
"Centrom rukovodi Marin Primorac, viši
referent za davanje informacija - info pult u
Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću
upravu i branitelje.
Centar se uspostavlja u prostorijama
općine Čitluk, u Centru za pružanje usluga
građanima - info pult.".
II.
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
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-07-1143/10.
Čitluk, 18. svibnja 2010. godine

Broj: 02-16-652/1-10.
Čitluk, 12. svibnja 2010. godine

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

NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 3.8. Zakona o
izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 37/08 i
32/10) članka 41. točka 6., 10. i 15. Statuta općine
Čitluk (''Službeno glasilo općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08) i članka 2. Naputka o
načinu i nadležnostima, odgovornosti za rad i
rokovima za uspostavljanje Centra za birački
popis (''Službene novine FBiH'',broj: 24/06),
Općinski načelnik d o n o s i
OD LUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o uspostavljanju
Centra za birački popis općine Čitluk
I.
U točki jedan Odluke o uspostavljanju
Centra za birački popis općine Čitluk ("Službeno

Broj 4 - Stranica 94

___________________________

68
Na temelju članka 34. i 39. Zakona o
javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i
24/06 i 70/06), te temeljem zapisnika, odnosno
izvješća Povjerenstva za nabave za izvođenje
radova na izgradnji servisne ceste u gospodarskoj
zoni Blizne Gomile - Čitluk od 08.06.2010.
godine, načelnik općine Čitluk d o n o s i
ODLUKU
o dodijeli ugovora najuspješnijem ponuđaču po
Javnoj obavijesti za izvođenje radova na
izgradnji servisne ceste u gospodarskoj
zoni Blizne Gomile
Članak 1.
Temeljem provedenog natječaja po Javnoj
obavijesti i evaluaciji pristiglih ponuda za
izvođenje radova na izgradnji servisne ceste u
gospodarskoj zoni Blizne Gomile - Čitluk utvrđuje
se da je najuspješniji ponuđač: „PUTOVI“ d.o.o.
Grude.
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Članak 2.

Članak 1.

Sukladno članku 1. Odluke, tvrtki
„PUTOVI“ d.o.o. Grude dodjeljuje se ugovor za
izvođenje radova na izgradnji servisne ceste u
gospodarskoj zoni Blizne Gomile - Čitluk, sa
cijenom od 112.816,80 KM, kao najuspješnijem
ponuđaču.

Za predstavnike Općine Čitluk u
nadzornom odboru Javnog poduzeća "Broting"
d.o.o. Čitluk postavljaju se:

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti Prigovor, koji se
podnosi ovog općinskom tijelu u roku od 5 (pet)
dana od dana primitka Odluke.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-712/2-10.
Čitluk, 9. lipnja 2010. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona
o ministarskim i drugim imenovanjima u
Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj:
29/03, 39/04 i 54/04), članka 7. Odluke o vršenju
ovlasti tijela općine Čitluk u gospodarskim
društvima sa udjelom državnog-općinskog
kapitala ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 3/09), te članka 41. točka 5.
Statuta Općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08 i
6/08), na prijedlog Povjerenstva za izbor
kandidata po Javnom oglasu za imenovanje
predstavnika Općine Čitluk na poziciju člana
nadzornih odbora javnih poduzeća, d o n o s i m
R J E Š E NJ E
o konačnom postavljenu predstavnika Općine
Čitluk u nadzorne odbore
Javnog poduzeća"Broting" d.o.o. Čitluk i
Javnog poduzeća "Broćanac" d.o.o. Čitluk

1. Ante Zubac
2. Zlatko Prusina
3. Kruno Stojić.
Članak 2.
Za predstavnike Općine Čitluk u
nadzornom odboru Javnog poduzeća "Broćanac"
d.o.o. Čitluk postavljaju se:
1. Ante Planinić
2. Ivan Primorac.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine" i "Službenom
glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk".
Pokuka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti priziv u roku
od 8 (osam) dana, koji se podnosi općinskom
načelniku pismenim putem.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-05-1617/4-09.
Čitluk, 1. lipnja 2010. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

Svibanj-Lipanj 2010.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

Broj 4 - Stranica 96

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Kralja Tomislava 87

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

- Uredništvo
- OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK

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.

