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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 12. svibnja 2011. godine
donijelo je
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

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
dijelo
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fra
Korneliju Kordiću, za dugogodišnji humanitarni
rad i izniman doprinos u očuvanju i promicanju
kulturne baštine Brotnja.
b) Godišnja nagrada Općine Čitluk
1. Matici hrvatskoj - ogranak Čitluk, za izniman
doprinos u izgradnji kulturnog života Brotnja te
promociji kulturnih vrijednosti općine Čitluk.
2. Udruzi „Susret“, za izniman doprinos na
unaprijeđenju kvalitete života, medicinske i
socijalne zaštite djece s posebnim potrebama i
njihovih obitelji.
c) Zahvalnica
1. Fr. Donal O'Callaghan, za humanost i
nesebičan karitativni angažman.
2. Vinko Braćić, prof., za dugogodišnji rad u
prosvjeti te doprinos u razvoju kulturnog života
Brotnja.
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: 01-06-38/4-11.
Čitluk, 12. svibnja 2011. godine
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Na temelju članka 14. Zakona o
komunalnoj djelatnosti ("Narodne novine HNŽ",
broj: 4/04) i članka 27. točka 2. i 25. i članka 111.
stavak 2., Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08 i
6/08), te u svezi s člankom 121.-123. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk",broj: 2/11),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj 12.
svibnja 2011. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o izmjenama i dopunama
ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
Članak 1.
U članku 59. Odluke o komunalnom redu
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk",broj: 6/07) (u daljnjem tekstu: Odluka),
točka 13. mijenja se i glasi:
"13. korištenje javnih i ostalih površina
izvan prostora otvorenih pijaca, u svrhu prodaje
ili izlaganja poljoprivrednih, prehrenbenih,
tekstilnih, tehničkih i drugih proizvoda bez
odobrenja organa uprave nadležnog za poslove
urbanizma i građenja.".
Članak 2.
U članku 156. u točki 30, te u članku 157.
točka 32. Odluke, iza riječi: "odredbi", dodaje se
tekst: "članka 123".
Članak 3.
Članak 158. Odluke, mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 300,00
KM - 1.000,00 KM kazniti će se počinitelj - fizička
osoba ako učini prekršaj iz članka 59., 94., i
članka 95. ove odluke.
Prekršajni nalog donosi nadležni općinski
inspektor.".
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Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-38/7-11.
Čitluk, 12. svibnja 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća ("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine ", broj: 39/03 i 22/06), Zakonom o
nadležnosti
županijskih
organa
vlasti
Hercegovačko-neretvanske županije u oblasti
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća ("Narodne novine
Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 8/06)
te ovom odlukom.
Članak 3.
Poslovi zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
su od općeg značaja za općinu Čitluk.
II. ORGANIZIRANJE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

Članak 4.
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Na temelju članka 29. stavka 1. točke 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:
39/03 i 22/06) te članka 27. točka 2., 25. i 30. i
članka 111.stavak 2., a u svezi s člankom 17.,
alineja 18. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 02/08 i
06/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 14. lipnja 2011.godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o organiziranju i funkcioniranju zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća
I. TEMELJNE ODREDBE

Članak.1
Ovom odlukom se osigurava jedinstvena
organizacija i funkcioniranje zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća većih razmjera općine Čitluk s ciljem
sprječavanja opasnosti, smanjenja broja nesreća i
žrtava te otklanjanja i ublažavanja štetnih
djelovanja i posljedica prirodnih i drugih nesreća.
Članak 2.
Organiziranjem i funkcioniranjem zaštite i
spašavanja na području općine se obavlja na način i
postupak utvrđen Zakonom o zaštiti i spašavanju

Težište zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća,prema ovoj odluci, ostvaruje se
organiziranjem i poduzimanjem sljedećih mjera i
aktivnosti:
a) otkrivanje,praćenje i sprječavanje
opasnosti od prirodnih i drugih nesreća,
b) promatranje i uzbunjivanje o
opasnostima i davanje naputka za zaštitu i
spašavanje,
c) obučavanje i osposobljavanje za zaštitu
i spašavanje,
d) organiziranje, opremanje, obučavanje i
osposobljavanje civilne zaštite te
uspostavljanje i održavanje drugih vidova
zaštite i spašavanja,
e) mobilizacija i aktiviranje snaga i
sredstava za zaštitu i spašavanje,
f) otklanjanje posljedica prirodnih i
drugih nesreća do osiguranja osnovnih
uvjeta za život,
g) traženje pomoći iz zemlje i inozemstva
za otklanjanje posljedica prirodnih i
drugih nesreća.
1. Gospodarska društva i druga pravne osobe
Članak 5.
Gospodarska društva i druge pravne osobe
(u daljem tekstu: Pravne osobe) koja obavljaju
djelatnosti iz oblasti: zdravstva, veterinarstva,
stambeno-komunalnih poslova, vodoprivrede,
šumarstva,
poljoprivrede,
rudarstva,
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građevinarstva, prometa, opskrba, ugostiteljstva i
vatrogatstva u kojima se obavljaju djelatnosti od
prirodnih i drugih nesreća su dužna organizirati i
provoditi poslove zaštite i spašavanja u skladu sa
Zakonom o zaštiti i spašavanju,drugim propisima i
ovom odlukom.
U tijeku vođenja akcije zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća, pravne osobe iz stavka 1. ovog članka su
dužne provoditi odluke Općinskog stožera Civilne
zaštite.
Članak 6.
U izvršavanju poslova iz članka 5. pravne
osobe provode odgovarajuće pripreme, donose i
razrađuju planove zaštite i spašavanja za svoje
djelovanje u zaštiti i spašavanju, planiranju i
osiguranju materijalno-tehničkih sredstava za
provođenje mjera zaštite i spašavanja i organiziraju
jedinice i povjerenike civilne zaštite, opremaju te
jedinice i povjerenike potrebnom opremom i
sredstvima i osposobljavaju ih za njihovo učešće u
zaštiti i spašavanju.
Članak 7.
Vlasnici i korisnici telekomunikacijskih i
informatičkih sustava i veza su dužni dati prioritet
u korištenju tih sustava i veza Operativnom centru i
Općinskom stožeru civilne zaštite kada rukovode
akcijama zaštite i spašavanja.
2. Općinsko vijeće
Članak 8.
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3. Općinski načelnik
Članak 9.
U ostvarivanju prava i dužnosti u oblasti
zaštite i spašavanja,Općinski načelnik:
a) organizira Operativni centar u skladu sa
Zakonom i osigurava njeno provođenje,
b) usvaja procjenu ugroženosti područja Općine
od prirodnih i drugih nesreća,
c) donosi akte o osnivanju Općinskog stožera
civilne zaštite,
d) donosi akte o postavljanju Zapovjednika i
načelnika stožera i određivanje funkcija u
općinskim službama za upravu čiji su nosioci po
položaju članovi Općinskog stožera civilne zaštite,
e) donosi akte o postavljanju Zapovjednika i
Načelnika stožera i članova stožera u stožerima
civilne zaštite koji se osnivaju u mjesnim
zajednicama u skladu sa ovom odlukom.
f) donosi Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i
drugih nesreća Općine,
g) proglašava stanje prirodne i druge nesreće i
naređuje upotrebu snaga i sredstava civilne
zaštite,službi za upravu, privrednih društava i
drugih pravnih osoba sa područja općine na
prevenciji, ublažavanju i otklanjanju štetnih
posljedica od prirodnih i drugih nesreća po ljude i
materijalna dobra na području općine,
h) proglašava prestanak prirodne i druge nesreće
na području općine,
i)
naređuje mobilizaciju građana i njihovih
sredstava i sredstava pravnih osoba, samostalnih
gospodarstvenika, državnih organa, postrojbi
stožera, povjerenika i službi za zaštitu i
spašavanje.

U ostvarivanju prava i dužnosti u oblasti
zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće:

4. Tijela uprave

a) donosi odluku o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća
Općine i osigurava njeno provođenje,
b) donosi program zaštite i spašavanja od prirodnih
i drugih nesreća Općine,
c) planira i utvrđuje izvore financiranja za
izvršavanje poslova zaštite i spašavanja iz
nadležnosti općine ,
d) razmatra stanje zaštite i spašavanja na području
općine i utvrđuje mjere za razvoj i usavršavanje
zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

Općinska tijela uprave u okviru svojih
prava i dužnosti utvrđenih zakonom, statutom
općine i drugim propisima, u oblasti zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća, izvršavaju i osiguravaju
izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata,
staraju se o organiziranju i provođenju mjera
zaštite i u oblasti za koju su osnovani i odgovorni
su za stanje te zaštite, te prate stanje zaštite i
predlažu mjere za razvoj i unapređenje zaštite,vrše
nadzor nad provođenjem zakona, planova zaštite i
provođenja preventivnih mjera zaštite u pravnim
licima i druge poslove koji su im zakonom i
drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Članak 10.
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Tijela uprave su dužni da zadatke iz stavka
1. ovog članka razrađuju u svojim planovima.
5. Prava i dužnosti mjesnih zajednica
Članak 11.
Mjesna zajednica, u okviru svojih prava i
dužnosti u organiziranju i ostvarivanju zaštite i
spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, naročito:
a) organizira i osposobljava građane za provođenje
zadataka i mjera zaštite,
b) planira, organizira mjere zaštite,
c) planira, organizira radne jedinice od svih
građana i provodi njihovu mobilizaciju radi
sudjelovanja u zaštiti,
d) organizira i osigurava prihvat i zbrinjavanje
evakuiranih građana i materijalnih dobara,
e) organizira i održava red za vrijeme prirodne i
druge nesreće,
f) osigurava informiranje građana o opasnostima
od prirodnih i drugih nesreća, posljedicama i
mjerama koje se poduzimaju na zaštiti i otklanjanju
posljedica.
U organiziranju, planiranju i ostvarivanju
zaštite i spašavanja mjesnih zajednica surađuje se
sa stožerom civilne zaštite poduzeća na području
mjesne zajednice po pitanjima od zajedničkog
interesa i u tom pogledu se mogu udruživati snage i
sredstva za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na
području mjesne zajednice.
Članak 12.
Mjesna zajednica u Statutu ili drugom
općem aktu uređuje način organiziranja i
ostvarivanja zaštite od prirodnih nepogoda na
području mjesne zajednice, utvrđuje nadležnost
organa mjesne zajednice, kao i način angažiranja
građana u zaštiti i spašavanju.
6. Stožeri civilne zaštite
Članak 13.
Za rukovođenje akcijama zaštite i
spašavanja na teritoriju općine Čitluk te za
obavljanje drugih poslova u zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća većih razmjera osniva se Općinski stožer
Civilne zaštite općine Čitluk i stožeri civilne zaštite
u mjesnim zajednicama.

Broj 4 - Stranica 89

Članak 14.
Pored poslova iz članka 108. Zakona o
zaštiti spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća ("Sl. novine F
BiH",broj: 39/03 i 22/06) (u daljem tekstu Zakon o
zaštiti i spašavanju), Općinski stožer vrši sljedeće
poslove:
1) naređuje stožerima civilne zaštite mjesnih
zajednica, službama zaštite i spašavanja,
povjerenicima,
koje
formira
općina,
poduzimanjem mjera i aktivnosti na zaštiti i
spašavanju,
2) naređuje angažiranje snaga i sredstava civilne
zaštite s jedne mjesne zajednice na ugroženo
područje druge mjesne zajednice na području
Općine,
3) odlučuje o privremenom smještaju ugroženih
ljudi i materijalnih dobara.
Članak 15.
Za područja mjesnih zajednica osnivaju se
stožeri civilne zaštite mjesne zajednice i to u:
1. MZ Čitluk-Grad
2. MZ Čitluk-Selo
3. MZ Potpolje
4. MZ Mostarsko Cerno
5. MZ Služanj
6. MZ Međugorje
7. MZ Bijakovići
8. MZ Vionica
9. MZ Krehin Gradac
10. MZ Blizanci
11. MZ Biletići
12. MZ Krućevići
13. MZ Dobro Selo
14. MZ Tepčići
15. MZ Gradnići
16. MZ Gornja Blatnica
17. MZ Donja Blatnica
18. MZ Gornji Ograđenici
19. MZ Gornji Hamzići
20. MZ Čalići
21. MZ Čerin
22. MZ Donji Hamzići
23. MZ Dragićina
24. MZ Donji Mali Ograđenik
25. MZ Donji Veliki Ograđenik
26. MZ Paoča-Vidovići.
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Predsjednik Vijeća mjesne zajednice je
Zapovjednik, a članovi Vijeća mjesne zajednice su
ujedno i članovi stožera civilne zaštite mjesne
zajednice.
Članak 16.
U rukovođenju akcijama zaštite i
spašavanja stožeri civilne zaštite u mjesnim
zajednicama obavljaju sljedeće poslove:
1) naređuju provođenje odgovarajućih mjera zaštite
i spašavanja te određuju snage i sredstva koje će
provoditi te mjere,
2) usmjeravaju, koordiniraju i rukovode akcijama
zaštite i spašavanja svih sudionika angažiranih na
zaštiti i spašavanju na svom području,
3) rješavaju sva pitanja koja se tijekom provođenja
aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u svezi sa
angažiranjem snaga i sredstava civilne zaštite i
spašavanja i samozaštite građana,
4) izrađuju i ažuriraju planske dokumente iz oblasti
zaštite i spašavanja.
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Članak 21.
Postrojbe opće namjene se formiraju na
načelima teritorijalne popune kao odjeljenja i
vodovi.
Odjeljenja i vodovi se organiziraju,
opremaju i obučavaju za izvršenje zadataka na
području na kojem su osnovani.
Postrojba opće namjene jačine voda se
može upotrijebiti kao ispomoć i izvan područja
gdje su osnovani, o čemu odlučuje nadležni stožer
civilne zaštite.
Članak 22.
Postrojba opće namjene jačine odjeljenja
formira se u stambenim zgradama, naselju ili
dijelu naselja u skladu sa vlastitim potrebama, a za
mjesnu zajednicu se može formirati postrojba
voda.
Postrojbe opće namjene iz stavka 1. ovog
članka formiraju stožeri civilne zaštite mjesnih
zajednica uz prethodnu suglasnost Općinske
službe za civilnu zaštitu.

Članak 17.
Članak 23.
Stožer civilne zaštite u mjesnim
zajednicama čine: Zapovjednik, Načelnik i članovi
stožera.
Zapovjednika, Načelnika i članove stožera
iz stavka 1. postavlja i razrješava Općinski načelnik
na prijedlog Općinske službe civilne zaštite.

Postrojbe opće namjene jačine voda se
formiraju pri Općinskom stožeru civilne zaštite za
potrebe općine.
Postrojbe iz stavka 1. ovog članka u općini
formira Općinski načelnik na prijedlog Općinske
službe za civilnu zaštitu.

Članak 18.
Članak 24.
Osobnu i materijalnu formaciju stožera
Civilne zaštite iz prethodnog članka, svojom
odlukom utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog
Općinske službe za civilnu zaštitu.
Članak 19.
Za članove stožera Civilne zaštite u
mjesnim zajednicama imenuju se osobe iz svih
dijelova mjesne zajednice kako bi se osigurala
zastupljenost svih dijelova područja mjesne
zajednice.

Specijalizirane postrojbe mogu se
formirati za:
a) zaštitu od požara-jačina voda,
b) prvu medicinsku pomoć-jačina odjeljenja,
c) zaštitu i spašavanje iz ruševina-jačina voda,
d) zaštitu i spašavanje od NUS-a-jačina odjeljenja,
e) zaštitu na vodi i pod vodom-jačina odjeljenja.
f) zaštitu i spašavanje sa visina-jačina odjeljenja,
g) zaštitu i spašavanje životinja i namirnica
životinjsko porijekla-jačina odjeljenja.
Članak 25.

7. Postrojbe civilne zaštite
Članak 20.
Postrojbe civilne zaštite na području
Općine se formiraju kao jedinice opće namjene.

Općinski načelnik, na prijedlog Općinske
službe za civilnu zaštitu organizira specijalizirane
postrojbe civilne zaštite Općine koje obavljaju
složenije poslove zaštite i spašavanja na cijelom
području Općine kada snage i sredstva pravnih
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osoba i službi zaštite i spašavanja, te postrojbe
civile zaštite opće namjene nisu dovoljne za
ostvarivanje efikasne zaštite i spašavanja na
području Općine.
Članak 26.
Prema ukazanoj potrebi, na zahtjev
nadležnih organa postrojbe iz članka 23. i 24. se
mogu angažirati na pružanju pomoći izvan
područja Općine.
Članak 27.
Općinski načelnik će na prijedlog Općinske
službe za civilnu zaštitu svojim propisom regulirati
osobne i materijalne formacije postrojba opće i
specijalizirane namjene.
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ljudi i materijalnih dobara, u okviru osobne i
uzajamne zaštite, građani provode svakodnevno s
ciljem sprječavanja nastanka i širenja prirodne ili
druge nesreće većih razmjera.
10. Povjerenici civilne zaštite
Članak 32.
Povjerenici civilne zaštite (u daljem
tekstu: povjerenici) se određuju:
a) u stambenim zgradama do pet ulaza,
katnosti P+2 i više-jedan povjerenik,
b) u naselju na svakih 300 stanovnikajedan povjerenik i zamjenik povjerenika,
c) u organima uprave za svaki
organ,odnosno ustanovu- jedan povjerenik.
Članak 33.

8. Služba zaštite i spašavanja
Članak 28.
Općinski načelnik, na prijedlog Općinske
službe za civilnu zaštitu određuje pravne osobe i
udruženja građana, (iz oblasti: zdravstva,
građevinarstva, komunalnih poslova, gorske službe
spašavanja i vatrogastva) kod kojih će se
organizirati služba zaštite i spašavanja koja će
djelovati na području Općine.
Članak 29.
U slučaju kada ne postoje uvjeti za
organiziranje službi zaštite i spašavanja u skladu sa
člankom 122. Zakona o zaštiti i spašavanju,
Općinski načelnik na prijedlog Općinske službe za
civilnu zaštitu, može, u skladu sa procjenom
ugroženosti, formirati samostalne službe zaštite i
spašavanja koje će djelovati na području Općine.
9. Osobna i uzajamna zaštita

Planom zaštite i spašavanja od prirodnih i
drugih nesreća Općine određuje se broj
povjerenika u stambenim zgradama i naseljima,
razrada njihovih poslova i zadataka u miru te za
vrijeme prirodnih nepogoda i drugih nesreća,
neposrednoj ratnoj opasnosti i ratu.
11. Mjere zaštite i spašavanja
Članak 34.
Mjere i postupci zaštite i spašavanja se
utvrđuju planovima zaštite i spašavanja od
prirodnih i drugih nesreća.
Članak 35.
Planovi zaštite i spašavanja mjesnih
zajednica moraju biti usklađeni sa planom zaštite
Općine.
Planovi se usklađuju samo u pitanjima u
kojima se određuju zadaci za određene nositelje
zaštite.

Članak 30.
12. Naknada u civilnoj zaštiti
Svi radno sposobni građani Općine, od 18
do 60 godina života (muškarci), odnosno od 18 do
55 godina života (žene), su dužni da se pripremaju
za zaštitu i spašavanje te da sudjeluju u zaštiti i
spašavanju.
Članak 31.
Propisane mjere i postupci preventivne
zaštite i druge intervencije u zaštiti i spašavanju

Članak 36.
Građani koji su namjerno ili zbog
nepažnje prouzročili opasnosti radi kojih su nastali
troškovi u otklanjanju posljedica, dužni su
nadoknaditi sljedeće troškove: troškove izvedenih
zaštitnih i spasilačkih mjera, troškove sanacije i
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dovođenja u prvobitno stanje te troškove šteta
fizičkim i pravnim osobama.
Ako je više građana iz stavka 1. ovog
članka uzrokovalo nesreću te se ne može utvrditi
njihov pojedinačni udio, nastale troškove snose
solidarno.
Pravo na naknadu troškova iz stavka 1.
ovog članka pripada onome tko je isplatio te
troškove.
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Članak 41.
Naredba o mobilizaciji i uporabi snaga i
sredstava obuhvaća: vrstu i jačinu snaga i
sredstava koja se mobiliziraju, područje na kojem
će se angažirati, mjere za smještaj, prehranu i
osiguranje drugih potreba angažiranih snaga i
sredstava.
IV. NADZOR

Članak 42.

III. FUNKCIONIRANJE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

Članak 37.
Kada Općinski načelnik proglasi da je na
određenom području općine ili na cijelom području
općine nastala prirodna ili druga nesreća, aktiviraju
se stožeri na tom području radi rukovođenja
akcijama zaštite i spašavanja.
Članak 38.
Tijekom provođenja akcija zaštite i
spašavanja stožeri civilne zaštite mjesnih zajednica
i stožeri civilne zaštite u pravnim osobama
(ukoliko su osnovani), dužni su provoditi odluke i
naredbe Općinskog stožera civilne zaštite.
Članak 39.
Postrojbe civilne zaštite koje se formiraju
po naseljima i mjesnim zajednicama se
upotrebljavaju na zadacima zaštite i spašavanja na
području naselja i mjesne zajednice gdje su
formirani, s tim da se te postrojbe mogu upotrijebiti
i na području druge mjesne zajednice, odnosno
izvan područja Općine, o čemu odlučuje Općinski
stožer civilne zaštite.
Članak 40.
Općinski načelnik je dužan, odmah po
saznanju postojanja prijetnje od neposredne
opasnosti prirodne nepogode ili po saznanju
nastanka
prirodne
i
druge
nepogode,
samoinicijativno ili na prijedlog Općinske službe
za civilnu zaštitu odlukom utvrdi nastanak prirodne
nepogode.
Odlukom iz prethodnog stavka se utvrđuje
vrsta prirodne nepogode, vrijeme nastanka i
područje koje je obuhvaćeno prirodnom
nepogodom.

Nadzor nad provođenjem odredbi ove
odluke će obavljati nadležni federalni i županijski
inspektor Civilne zaštite i Općinska služba za
civilnu zaštitu Čitluk.
V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da svojim
posebnim odlukama precizira i regulira pitanja iz
ove oblasti koja ovom odlukom nisu obuhvaćena.
Članak 44.
Popuna stožera, postrojbi, službi i
povjerenika iz ove odluke obavlja se obveznicima
civilne zaštite u skladu sa Zakonom.
Članak 45.
Ova odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom glasnilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-45/3-11.
Čitluk, 14. lipnja 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

56
Na temelju članka 104a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne
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novine HNŽ", broj: 5/00, 4/04 i 5/04), te članka
111.stavak 3., a u svezi s člankom 27. točka 18.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 12. svibnja
2011.godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne
škole Bijakovići u Bijakovićima
Članak 1.
Ružica Marković, predstavnica roditelja u
Školskom odboru Osnovne škole Bijakovići u
Bijakovićima razrješuje se dužnosti na vlastiti
zahtjev.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".

Članak 1.
Huanita Dragičević, predstavnica roditelja,
imenuje se za člana Školskog odbora Osnovne
škole Bijakovići u Bijakovićima.
Mandat imenovane traje do isteka mandata
članova koji su imenovani rješenjem broj: 01-0689/8-09 od 16.srpnja 2009. godine.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-38/6-11.
Čitluk, 12. svibnja 2011. godine
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-

Broj: 01-06-38/5-11.
Čitluk, 12. svibnja 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

57
Na temelju članka 104a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine
HNŽ", broj: 5/00, 4/04 i 5/04), te članka 111.
stavak 3., a u svezi s člankom 27.točka 18. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 12. svibnja
2011.godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Bijakovići u Bijakovićima
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58
Na temelju članka
61.
Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Ivana (Joze) Pehar iz Služnja, za
utvrđivanje prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađen stambeni objekt
bez prava korištenja radi građenja, Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 14. lipnja
2011. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.86/912
u površini od 768 m2, upisana u zk.ul.br.380 k.o.
Služanj (po novom premjeru k.č. br.2393/60 u
površini od 768 m2), utvrđuje se pravo vlasništva u
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korist Ivana (Joze) Pehar iz Služnja, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Ivan (Joze) Pehar iz Služnja, dužan je
platiti naknadu za dodijeljeno građevinsko
zemljište, iznos od 12,oo KM/m2 uvećan za 30%
na ime legalizacije, što ukupno iznosi 11.981,oo
KM
(jedanaesttisućadevetstotinaosamdesetjedna
konvertibilna marka), 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 (Joze) Pehar iz
Služnja, JMBG:0507968151336, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Ivan (Joze) Pehar iz Služnja, dužan je
na ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Obrazloženje
Ivan (Joze) Pehar iz Služnja, podnio je
zahtjev da se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnom vlasništvu iz točke 1. ovog rješenja, na
kome je izgradio stambeni objekt bez prava
korištenja zemljišta radi građenja.
U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-02-252204/10 od 20.10. 2010.godine, kojim je utvrđeno
da se za izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kom je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno sa Odlukom o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta iz društvenog vlasništva u
svrhu gradnje objekata trajnog karaktera
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj:1/02 i 4/02).
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-45/4-11.
Čitluk, 14. lipnja 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

59
Na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj:25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Miroljuba (Marka) Barbarić iz
Blatnice, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen
poslovni objekt-skladište, bez prava korištenja radi
građenja, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 14. lipnja 2011. godine,d o n i j e l o
je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.
542/120 u površini od 500 m2, upisanom u
zk.ul.br.232 k.o. Blatnica (po novom premjeru k.č.
br. 2485/2), utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Miroljuba (Marka) Barbarić iz Blatnice, kao
graditelja poslovnog objekta-skladišta, izgrađenog
na tom zemljištu.
2. Miroljub (Marka) Barbarić iz Blatnice,
dužan
je platiti naknadu za dodijeljeno
građevinsko zemljište, iznos od 6,oo KM/m2
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi
3.900,oo
KM
(tritisućedevetstotina
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
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ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist, Miroljuba (Marka)
Barbarić iz Blatnice, JMBG:1201941151336, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.
4. Miroljub (Marka) Barbarić iz Blatnice,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
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60
Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 12. svibnja 2011. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK

Obrazloženje
Miroljub (Marka) Barbarić iz Blatnice, podnio je
zahtjev da se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnom vlasništvu iz točke 1. ovog rješenja, na
kome je izgradio poslovni objekt-skladište, bez
prava korištenja zemljišta radi građenja.
U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-02-251504/10 od 10.11. 2010.godine, kojim je utvrđeno
da se za izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kom je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno sa Odlukom o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta iz društvenog vlasništva u
svrhu gradnje objekata trajnog karaktera
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj:1/02 i 4/02).
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-45/5-11.
Čitluk, 14. lipnja 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2010. godinu
Centra za socijalni rad 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: 01-06-38/2-11.
Čitluk, 12. svibnja 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 12. svibnja 2011. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2010. godinu
Javnog pravobraniteljstva općine Čitluk.
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___________________________

Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
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NAČELNIK OPĆINE ČITLUK

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
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HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 41. točka 4. i 6. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk, broj: 2/08 i 6/08), u svezi s
odredbama Odluke o preuzimanju osnivačkih
prava nad Osnovnom školom Bijakovići u
Bijakovićima, te u svezi s Odlukom školskog
odbora Osnovne škole Bijakovići br.: 04-01152/10, od 18.05.2010. godine, načelnik općine
Čitluk, d o n o s i

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-38/3-11.
Čitluk, 12. svibnja 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

O D L U K U
o ovlaštenim potpisnicima podračuna
Općinskog proračuna -Osnovna škola
Bijakovići - Izgradnja školske dvorane
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Na temelju članka 27. točka 24., te članka
111. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici
održanoj dana 14. lipnja 2011. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2010. godinu
Općinskog načelnika.
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: 01-06-45/2-11.
Čitluk, 14. lipnja 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

I.
Novčanim sredstvima koja se zateknu na
računu - podračunu Proračuna Općine Čitluk Osnovna škola Bijakovići - Izgradnja školske
dvorane, broj: 3381202200661904, otvorenog kod
UniCredit bank d.d.-Poslovnica Čitluk, ovlašćuju
se raspolagati kao potpisnici, i to pojedinačno,
sljedeće osobe:
1. Ivo Jerkić - načelnik općine Čitluk
2. Pavo Zovko - pomoćnika načelnika za
financije
3. Ilija Šego - član školskog odbora
4. Veselko Pehar - ravnatelj škole
II.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaju
važiti Odluka o ovlaštenim potpisnicima
podračuna - općinskog Proračuna broj: 02-16102/2-06, od 22.05.2006. godine.
III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-1182/11.
Čitluk, 17. svibnja 2011. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Temeljem članka 29. točka 5., a u svezi s
člankom 106. i člankom 116. stavak 2 Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 39/03 i 22/06), i članka 9.,
točka c. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk",broj: 4/11),
načelnik općine Čitluk na prijedlog Općinske
službe civilne zaštite, načelnik općine Čitluk
donosi

- odlučuje o uporabi snaga i sredstava
civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i
nastradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage
raspoređuje na ona područja koja su ugrožena;
- nalaže provedbu odgovarajućih mjera
zaštite i spašavanja i određuje snage i sredstva
koje će provoditi te mjere;
- usmjerava, kordinira i upravlja akcijama
zaštite i spašavanja svih učesnika angažiranih na
zaštiti i spašavanju na svojem području;
- rješava sva pitanja koja se u tijeku
provedbe djelatnosti na zaštiti i spašavanju pojave
u svezi angažiranja snaga i sredstava civilne
zaštite i provodi mjera zaštite i spašavanja
građana.
III. ORGANIZACIJA I SASTAV OPĆINSKOG
STOŽERA

Članak 3.
Općinski stožer čine zapovjednik, načelnik
i 11 članova.
Članak 4.
Zapovjednik Općinskog
položaju je Općinski načelnik.

ODLUKU
O OPĆINSKOM STOŽERU CIVILNE
ZAŠTITE ČITLUK
I. OPĆA ODREDBA

II. OVLASTI OPĆINSKOG STOŽERA, NAČIN
OSTVARIVANJA FUNKCIJE

Članak 2.
U upravljanju akcijama zaštite i spašavanja
Općinski stožer obavlja sljedeće poslove:

stožera

po

Članak 5.
Načelnik
Općinskog
stožera
Rukovoditelj općinske službe civilne zaštite.

je

Članak 6.

Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Općinski stožer
civilne zaštite (u daljem tekstu Općinski stožer),
kao stručno operativno tijelo općine Čitluk (u
daljem tekstu: Općine) za zaštitu i spašavanje ljudi
i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
uređuje njegov opseg, unutarnji ustroj, popuna,
financiranje,
opremanje,
obučavanje
i
osposobljavanje i druga pitanja od značaja za
organizaciju i rad Općinskog stožera.

Broj 4 - Stranica 97

Članovi Općinskog stožera iz općinskih
službi i javnih ustanova su:
-

Rukovoditelj Službe za gospodarstvo,
Rukovoditelj Službe za geodetske i
imovinsko-pravne poslove,
Rukovoditelj Službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
Rukovoditelj Službe za financije,
Rukovoditelj Službe za društvenu
djelatnost, opću upravu i branitelje,
Rukovoditelj Zajedničkih službi,
Zapovjednik vatrogasne postrojbe,
Rukovoditelj Doma zdravlja Čitluk,
Rukovoditelj Veterinarske stanice u
Čitluku,
Tajnik Crvenog križa i
Rukovoditelj J.P."Broting" d.o.o.Čitluk.

Svibanj-Lipanj 2011.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Broj 4 - Stranica 98

Članak 7.

Članak 12.

Zapovjednika,
načelnika i
članove
Općinskog stožera postavlja i razrješava Općinski
načelnik na prijedlog rukovoditelja općinske službe
Civilne zaštite, koji je usuglašen sa rukovoditeljima
općinskih tijela iz članka 6. ove odluke. Općinski
stožer obavlja poslove iz svoje ovlasti samostalno i
za svoj rad odgovoran Općinskom vijeću općine.

Općinski stožer se oprema odgovarajućom
opremom i materijalno-tehničkim sredstvima koja
su potrebna za osobnu zaštitu članova Stožera i za
izvršavanje zadataka iz njegove ovlasti.

Članak 8.
U izvršavanju složenijih zadataka zaštite i
spašavanja Općinski stožer može angažirati i druge
državne službenike iz općinskih tijela uprave i
rukovoditelje javnih ustanova kao i stručnjake iz
pojedinih oblasti.
O angažiranju osoba iz stavka 1. ovog
članka, odlučuje zapovjednik Općinskog stožera,
na prijedlog načelnika ili nekog od članova
Općinskog stožera.
Članak 9.
Sjednice Općinskog stožera saziva i njima
predsjedava zapovjednik Općinskog stožera.
U slučaju da je zapovjednik spriječen vršiti
svoju funkciju, sjednice Općinskog stožera saziva i
predsjedava načelnik Općinskog stožera.
Općinski stožer će donijeti poslovnik o
svom radu.
Članak 10.
Općinski stožer ima pečat koji se izdaje
sukladno Zakonu o pečatu HNŽ-K ("Narodne
novine HNŽ-K" broj:2/98).
IV. STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG STOŽERA

Članak 11.

Članak 13.
Sredstva za financiranje Općinskog
stožera osiguravaju se u proračunu Općine kao i iz
sredstava iz članka 180. Zakona i donacija.
Sredstva potrebna za rad Općinskog
stožera, kao i financijski plan, utvrđuje Stožer.
Naredbodavac za financijska sredstva je,
zapovjednik Općinskog stožera, a u slučaju
njegove spriječenosti, načelnik Stožera.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Imenovanje zapovjednika, načelnika i
članova Općinskog stožera izvršit će se najkasnije
u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove
odluke.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove odluke,
prestaje važiti Odluka o Općinskom stožeru
civilne zaštite ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk" broj: 02-46-182/1-06 od 6.
listopada 2006.godine).
Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Funkciju stručne službe Općinskog stožera
vrši Općinska služba civilne zaštite.
U vršenju poslova stručne službe, Općinska
služba civilne zaštite vrši stručne, administrativne,
tehničke i druge poslove potrebne za rad
Općinskog stožera.
V. OPREMANJE I FINANCIRANJE OPĆINSKOG
STOŽERA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-46-1551/11.
Čitluk, 22. lipnja 2011. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 10. Zakona o porezu na
promet nekretnina Hercegovačko-neretvanske
županije ("Narodne novine Hercegovačkoneretvanske županije", broj: 8/2000) i na temelju
točke 2. Odluke o utvrđivanju stope poreza na
promet nekretnina u općini Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:1/01),
te članka 41. točka 2. i 19. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), načelnik općine Čitluk
donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za procjenu
prometne vrijednosti nekretnina
I.
U Povjerenstvo za procjenu prometne
vrijednosti nekretnina u općini Čitluk (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Radojka Milićević - predsjednik
Nevenka Odak - dopredsjednik
Ante Planinić - član
Anđelka Stojić - član
------------------------------------------Iva Milićević - zamjenik predsjednik
Ružica Grgić - zamjenik dopredsjednika
Marin Barbarić - zamjenik člana
Stana Krmek – zamjenik člana.
II.

Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od 1
(jedne) godine
Povjerenstvo je dužno tromjesečno, a po
potrebi i ranije, pismenim putem izvještavati
Općinsko vijeće Čitluk i općinskog načelnika o
svome radu.
III.
Naknadu za rad Povjerenstva su dužni
nadoknaditi porezni obveznici koji podnose prijavu
za razrez poreza na promet nekretninama.
IV.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja a primjenjuje se od 01.04.2011. godine i
objaviti će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-46-1551/11.
Čitluk, 22. lipnja 2011. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.

_________________________
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OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

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/ 640 – 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.

