iječanj 2017.
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Na temelju članka 27. točka 17. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) a u svezi sa
člancima 41. i 45. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
članova Odbora za mjesne zajednice i
predstavke i pritužbe građana
I.
Za člana Odbora za mjesne zajednice i
predstavke i pritužbe građana imenuje se Leonarda
Kordić.
Mandat imenovanoj traje do isteka mandata
članova Odbora za mjesne zajednice i predstavke i
pritužbe građana imenovanih Odlukom broj: 0106-212/4-16 od 21. prosinca 2016. godine.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk.
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
50
Na temelju članka 27. točka 17. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08) a u svezi sa člancima
41. i 50. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine d o
nijelo je
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Broj: 01-06-66/3-18
Čitluk, 08. lipnja 2018. godine
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Na temelju članka 3. stavak 1. točka 2. i
članka 33. Zakona o turističkim zajednicama i
unapređenju turizma u Hercegovačko-neretvanskoj
županiji ("Narodne novine HNŽ", broj: 5/2000) i
članka 27. točka 2. i 19. Statuta Općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018.
godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
O OSNIVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE ČITLUK

I - TEMELJNE ODREDBE
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
članova Odbora za nadzor nad realizacijom
Strategije razvitka općine Čitluk
I.
Za člana Odbora za nadzor nad realizacijom
Strategije razvitka općine Čitluk, iz reda vijećnika
Općinskog vijeća Čitluk, imenuje se Leonarda
Kordić.
Mandat imenovanoj traje do isteka mandata
članova Odbora za nadzor nad realizacijom
Strategije razvitka općine Čitluk imenovanih
Odlukom broj: 01-06-75/6-17 od 30. ožujka 2017.
godine.
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
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-66/4-18
Čitluk, 08. lipnja 2018. godine

Članak 1.
(Predmet odluke)
Ovom odlukom osniva se Turistička
zajednica Općine Čitluk.
Osnivač Turističke zajednice Općine
Čitluk je Općina Čitluk (u daljnjem tekstu:
Općina).
Članak 2.
(Naziv, pravni status i sjedište Turističke
zajednice)
Naziv Turističke zajednice glasi: Turistička
zajednica Općine Čitluk (u daljem tekstu:
Turistička zajednica).
Turistička zajednica ima svojstvo pravne
osobe i upisuje se u sudski registar.
Rad Turističke zajednice je javan.
Sjedište Turističke zajednice je u Čitluku,
Trg žrtava Domovinskog rata 1, 88260 Čitluk.
II - CILJEVI I DJELATNOST TURISTIČKE
ZAJEDNICE
Članak 3.
(Osnivanje Turističke zajednice)
Turistička zajednica se osniva radi razvoja
turizma, unapređenja turizma i promocije turizma
na području Općine u cjelini i gospodarskih
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i) radi na istraživanju turističkog tržišta u
cilju pozicioniranja turističkog proizvoda na
turističkom tržištu;
j) prati stanje na turističkom tržištu u cilju
blagovremenog donošenja odgovarajućih odluka;
k) poduzima mjere i aktivnosti za razvoj i
promociju turizma u turistički nerazvijenim
dijelovima Općine;
l) obavlja informativne poslove u vezi sa
turističkom ponudom i promovira turističke ponude
Općine u zemlji i inozemstvu;
m) surađuje sa turističkim zajednicama u
Bosni i Hercegovini, u zemljama u okruženju,
Europi i svijetu;
n) surađuje sa putničkim agencijama
vezano za turističke posjete i obilaske zaštićenih
područja;
o) potiče, unapređuje, promovira štiti
izvorne vrijednosti i stvara uvjet za njihovo
korištenje u granicama održivog razvoja turizma
Kantona;
p) koordinira na poslovima razvoja turizma
na lokalnom, entitetskom i državnom nivou;
r) radi na razvoju gostoprimstva, očuvanju
prirodnih i kulturnih vrijednosti i unapređenju
ekološke zaštite prostora na kojem djeluje
Turistička zajednica;
(s) radi na pripremi i implementaciji
događaja (event) od važnosti za Općinu;
(t) obavlja i druge poslove propisane
Zakonom o turističkim zajednicama i unapređenju
turizma u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
("Narodne novine HNŽ", broj: 5/2000) (u daljem
testu: Zakon), ovom odlukom, statutom ili drugim
propisom.
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interesa pravnih i fizičkih osoba koja pružaju
ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju
drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom.
Članak 4.
(Ciljevi Turističke zajednice)
Ciljevi osnivanja Turističke zajednice su:
a) unaprijeđenje općih uvjeta boravka
turista kroz formiranje cjelovite turističke ponude,
podizanje
kvaliteta
turističkih
i
drugih
komplementarnih usluga, očuvanje i stvaranje
prepoznatljivog i privlačnog turističkog ambijenta
Općine;
b) razvijanje svijesti o važnosti turizma,
kao i gospodarskim, društvenim i drugim efektima
turizma, o potrebi i važnosti očuvanja i
unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda,
a posebno zaštite životne sredine;
c) poticanje razvoja turističke
infrastrukture i pružanja informacija turistima;
d) poticanje i razvoj hodočasničkog
turizma;
d) promocija turističkog proizvoda u
Općini.
Članak 5.
(Djelatnost Turističke zajednice)
Turistička zajednica:
a) objedinjava turističku ponudu Općine;
b)
upravlja
javnom
turističkom
infrastrukturom koja joj je dana na upravljanje od
strane osnivača;
c)
poduzima mjere i aktivnosti na
kreiranju turističkog proizvoda i turističkog imidža
Općine, kao i radnje na formiranju marke
turističkog proizvoda destinacije Općine;
d) radi na promociji, plasmanu i podršci
realizacije turističkog proizvoda, kao i pojedinih
njegovih dijelova, vrijednosti i usluga, koji čine
integralni turistički proizvod;
e)
vrši promociju plansko-projektne,
plansko-razvojne i investicione dokumentacije iz
oblasti turizma i njima komplementarnih
djelatnosti;
f) radi na kontinuiranom inoviranju
turističkog proizvoda i aktiviranju novih turističkih
prostora;
g)
organizira jedinstveni turistički
informacijski sistem, sistem prijave i odjave
turista i statističku obradu u skladu sa europskim
standardima;
h) surađuje u aktivnostima i poslovima
vezanim za standardizaciju, kategorizaciju i
klasifikaciju turističkog proizvoda, usluga i
objekata;
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III - TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE
Članak 6.
(Tijela Turističke zajednice)
Tijela Turističke zajednice su:
a) skupština,
b) nadzorni odbor,
c) turističko vijeće,
d) predsjednik turističke zajednice.
Statutom Turističke zajednice može se
predvidjeti osnivanje i drugih tijela.
Članovi tijela odgovorni su za zakonito i
savjesno obavljanje svojih dužnosti.
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Članak 7.
(Mandat članova tijela Turističke zajednice)
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Članak 10.
(Nadležnosti skupštine Turističke zajednice)
Nadležnosti skupštine su da:

Mandat članova tijela Turističke zajednice
je 4 (četiri) godine, a članovi mogu biti ponovno
birani, odnosno imenovani na još jedan mandat.
U slučaju prestanka mandata člana tijela
prije isteka vremena na koje je biran, novi član se
bira na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran
prethodnik.
Članak 8.
(Osnivačka skupština Turističke zajednice)
Osnivačku skupštinu Turističke zajednice
(u daljem tekstu: osnivačka skupština) čine
predsjednik i dva člana koje će imenovati Općinski
načelnik (u daljem testu: Načelnik) u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu ove odluke sa
mandatom do imenovanja predsjednika i članova
skupštine Turističke zajednice u postupku
utvrđenim zakonom.
Osnivačka skupština donijeti će:
a) Poslovnik o radu skupštine,
b) Statut uz prethodnu suglasnost
Općinskog načelnika.
Pripremne radnje za osnivanje Turističke
zajednice i sazivanje osnivačke skupštine obavlja
Općinska služba za gospodarstvo općine Čitluk (u
daljem tekstu: Služba).
Osnivačka skupština donijeti će sve
potrebne akte koji su potrebni za upis Turističke
zajednice u sudski registar.
Osnivačka skupština će nakon upisa u
sudski registar imenovati vršitelje dužnosti drugih
organa Turističke zajednice koje po zakonu
imenuje skupština Turističke zajednice, sa
mandatom do imenovanja u redovnom postupku.
Članak 9.
(Skupština Turističke zajednice)
Skupština Turističke zajednice (u daljem
tekstu: skupština) je najviši organ upravljanja u
Turističkoj zajednici.
Skupštinu čine predstavnici fizičke osobe,
članovi turističke zajednice privatnog i javnog
sektora turizma iz općine i predstavnici osnivača.
Broj predstavnika članova skupštine
utvrđuje se statutom, s tim da je broj predstavnika
osnivača veći od predstavnika privatnog i javnog
sektora.
Skupština se održava najmanje jedanput
godišnje.

a) donosi statut Turističke
zajednice,
b) donosi poslovnik o radu
skupštine Turističke zajednice,
c) imenuje i razrješava članove
nadzornog odbora Turističke zajednice,
d) imenuje i razrješava članove
turističkog vijeća Turističke zajednice,
e) donosi godišnji program rada i
godišnji financijski plan Turističke zajednice,
f) usvaja godišnje izvješće o radu i
godišnje financijsko izvješće Turističke
zajednice,
g) donosi odluku o osnivanju i
organizaciji turističkog ureda,
h) donosi odluku o izvješćima koje
podnose predsjednik, nadzorni odbor i
turističko vijeće,
i) donosi odluke i rješava druga
pitanja kada je to predviđeno propisima i
statutom,
j) priprema i podnosi Općinskom
vijeću plan i program rada i najmanje
jednom godišnje priprema i
podnosi izvješće o radu i financijsko izvješće.
Članak 11.
(Nadzorni odbor Turističke zajednice)
Nadzorni odbor nadzire:
a) vođenje poslova Turističke
zajednice,
b) materijalno i financijsko
poslovanje i raspolaganje sredstvima,
c) izvršenje i provedbu programa
rada i financijskog plana.
Nadzorni odbor o izvršenom nadzoru
podnosi pisano izvješće turističkom vijeću i
skupštini Turističke zajednice.
Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1.
ovog članka najmanje četiri puta godišnje.
Članak 12.
(Članovi nadzornog odbora Turističke
zajednice)
Nadzorni odbor Turističke zajednice čine
predsjednik i dva člana koje imenuje i razrješava
skupština, od kojih jednog člana predlaže osnivač.
Član nadzornog odbora ne može biti član
turističkog vijeća niti skupštine.
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Turističko vijeće je odgovorno skupštini
Turističke zajednice.
Turističko vijeće može pravovaljano
odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od
polovine članova vijeća, a odlučuje većinom
glasova nazočnih članova.
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Nadzorni odbor iz redova svojih članova
bira predsjednika.
Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom
radu.
Članak 13.
(Turističko vijeće Turističke zajednice)
Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine.
Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene
Zakonom, ovom odlukom, statutom ili drugim
propisom i za svoj rad odgovora skupštini.
Članak 14.
(Nadležnost Turističkog vijeća Turističke
zajednice)
Turističko vijeće nadležno je da:
a) provodi odluke i zaključke skupštine,
b) predlaže skupštini godišnji program rada
i financijski plan Turističke zajednice, te
godišnje izvješće o radu i financijsko
izvješće Turističke zajednice,
c) podnosi skupštini izvješće o svom radu
najmanje jedanput godišnje,
d) upravlja imovinom Turističke zajednice,
u skladu sa Zakonom, ovom odlukom,
statutom ili drugim propisom, te u skladu
sa programom rada i financijskim planom,
e) donosi opće akte za stručnu službu
Turističke zajednice,
f) imenuje i razrješava direktora
turističkog ureda,
g) utvrđuje granice ovlaštenja za
zastupanje i raspolaganje financijskim sredstvima
Turističke zajednice,
h) donosi poslovnik o radu,
i) obavlja i druge poslove utvrđene
Zakonom, ovom odlukom, statutom ili drugim
propisom.
Poslove i zadatke iz stavka 1. alineje b), e)
i f) Turističkom vijeću priprema i predlaže
predsjednik Turističke zajednice.
Članak 15.
(Sastav i odlučivanje Turističkog vijeća
Turističke zajednice)
Turističko vijeće ima predsjednika i 6
(šest) članova.
Članove turističkog vijeća bira skupština iz
reda obveznih članova Turističke zajednice, vodeći
računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o
zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji
ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr.).
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Članak 16.
(Predsjednik Turističke zajednice)
Predsjednik
Turističke
zajednice
predstavlja i zastupa Turističku zajednicu bez
ograničenja.
Predsjednik Turističke zajednice podnosi
prijavu za upis u sudski registar u roku od 15 dana
od dana održavanja osnivačke skupštine.
Predsjednika Turističke zajednice predlaže,
imenuje i razrješava Općinski načelnik uz
prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.
Predsjednik Turističke zajednice je i
predsjednik turističkog vijeća.
Predsjednik turističke zajednice saziva i
predsjedava skupštinom Turističke zajednice i
saziva i predsjedava sjednicama turističkog vijeća.
IV - FINANCIRANJE TURISTIČKE
ZAJEDNICE
Članak 17.
(Prihodi Turističke zajednice)
Prihodi Turističke zajednice su:
a) prihodi od boravišne pristojbe, sukladno
s odgovarajućim propisom
b) prihodi iz Proračuna Općine i HNŽ,
c) prihodi od obavljanja djelatnosti iz
članka 37. Zakona,
d) prihodi od dobrovoljnih priloga i darova,
e) prihodi iz drugih izvora.
Pored izvora financiranja navedenih u
prethodnom stavku, poslovanje ili pojedine
aktivnosti Turističke zajednice mogu se financirati
i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi
članovi i druge zainteresirane organizacije.
V - AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE
Članak 18.
(Akti Turističke zajednice)
Akti Turističke zajednice su statut i drugi
opći akti kojima se uređuju odnosi u Turističkoj
zajednici.
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Članak 19.
(Statut Turističke zajednice)
Prava i obveze Turističke zajednice
utvrđuju se zakonom i statutom Turističke
zajednice.
Statut Turističke zajednice sadrži odredbe
o:
a) nazivu i sjedištu,
b) djelatnosti Turističke zajednice,
c) zadacima Turističke zajednice,
d) pravima, obavezama i odgovornosti
članova,
e) načinu predstavljanja i zastupanja
Turističke zajednice,
f) djelokrugu, organizaciji, načinu izbora i
opoziva, mandatu te odgovornosti članova
organa Turističke zajednice,
g) načinu odlučivanja u Turističkoj
zajednici i organima Turističke zajednice,
h) načinu ostvarivanja javnosti rada,
i) načinu donošenja statuta i drugih općih
akata,
j) imovini, načinu sticanja imovine i
raspolaganju imovinom,
k) postupku sa imovinom u slučaju
prestanka Turističke zajednice,
l) drugim pitanjima od značaja za
djelovanje Turističke zajednice.
Turistička zajednica donosi statut i odluku
o izmjenama i dopunama statuta uz prethodnu
suglasnost Općinskog vijeća.
Na statut Turističke zajednice suglasnost
daje Općinsko vijeće.
Statut Turističke zajednice i njegove
izmjene i dopune objavljuju se u Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk.
VI - PRESTANAK POSTOJANJA
TURISTIČKE ZAJEDNICE
Članak 20.
(Prestanak postojanja Turističke zajednice)
Turistička zajednica prestaje postojati na
temelju:
a) odluke skupštine o prestanku Turističke
zajednice uz suglasnost Osnivača,
b) odlukom Osnivača o zabrani djelovanja
Turističke zajednice.
Odluku iz stavka 1. točke b) ovog članka,
Osnivač donosi iz sljedećih razloga:

Broj 4 -

stranica 54

a) ako Turistička zajednica donosi opće
akte suprotno Zakonu, ovoj odluci, statutu ili
drugom propisu ili zbog povreda zakona i drugih
propisa,
b) kada se u Turističkoj zajednici ne održe
izbori za novu skupštinu, u skladu sa Zakonom,
ovom odlukom, statutom ili drugim propisom.
c) kada se ni u roku od 60 dana od dana
provedenih izbora ne konstituira skupština
Turističke zajednice,
d) ako ne izvrši mjere koje je naloži
osnivač.
VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
(Troškovi osnivanja)
Troškove osnivanja Turističke zajednice
snosi Osnivač.
Članak 22.
(Primjena Zakona)
Na pitanja koja nisu uređena odredbama
ove odluke shodno se primjenjuju odredbe Zakona
o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u
Hercegovačko-neretvanskoj županiji ("Narodne
novine HNŽ", broj: 5/2000).
Funkcije navedene u organima Turističke
zajednice odnose se na oba spola.
Članak 23.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-66/5-18
Čitluk, 08. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Temeljem članka 41. stavak 1. Zakona o
prostornom uređenju ("Narodne novine HNŽ",
broj: 4/04), članka 9. i članaka 62.-68.Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih
dokumenata ("Službene novine FBiH", broj: 63/04,
50/07 i 84/10), članka 27. točka 8. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), te članka 1.
Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna
Regulacijskog plana "Bare 1" u Čitluku ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
3/16), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 08. lipnja 2018. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o usvajanju prednacrta izmjena i dopuna
Regulacijskog plana "Bare 1" u Čitluku
Članak 1.
Ovom odlukom usvaja se Prednacrt
izmjena i dopuna Regulacijskog plana "Bare 1" u
Čitluku (u daljnjem tekstu: Planski dokument).
Članak 2.
Prednacrt izmjena i dopuna Planskog
dokumenta iz članka 1. Odluke sastoji se od
tekstualnog i grafičkog dijela.
Članak 3.
Usvajanjem prednacrta ovog planskog
dokumenta isti postaje Nacrt i stavlja se u javnu
raspravu svim zainteresiranim.
Po održanoj javnoj raspravi, Nositelj
Pripreme Plana će, zajedno sa Savjetom plana i
Nositeljem Izrade Plana pripremiti Prijedlog
odluke o usvajanju ovog planskog dokumenta i
dostaviti Općinskom vijeću Čitluk na konačno
usvajanje.
Članak 4.
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-
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Broj: 01-06-66/7-18
Čitluk, 08. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Temeljem članka 24. stavak 1. i članka 64.
točka g) Zakona o unutarnjoj trgovini ("Službene
novine Federacije BiH", broj: 40/10 i 79/17),
članka 40., članka 41. točka c) i članka 112. točka
g) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima
("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/09 i
14/11), članka 9. članka 10. točka g) i članka 64.
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne
novine Hercegovačko-neretvanske županije", broj:
12/17), članka 7. stavak 1. Zakona o javnom redu i
miru ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske
županije", broj: 9/09), kao i članka 27. točka 2. i
25. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08,i 6/08 i
3/13), Općinsko vijeće općine Čitluk na sjednici
održanoj dana 08. lipnja 2018. godine, d o n i j e l o
je
ODLUKU
o radnom vremenu trgovačkih i obrtničkih
radnji, kao i ugostiteljskih objekata na području
općine Čitluk
Članak 1.
Ovom odlukom propisuje se radno vrijeme
trgovačkih i obrtničkih radnji, kao i ugostiteljskih
objekata na području općine Čitluk.
Članak 2.
(Radno vrijeme trgovačkih i obrtničkih radnji)
Radno vrijeme trgovačkih i obrtničkih
radnji na području općine Čitluk propisuje se:
- svakim radnim danom od 6.00 do
21.00 sata, a u razdoblju ljetnog
računanja vremena od 6.00 do 22.00
sata;
- trgovine
za
promet
duhanskih
proizvoda, novina i časopisa, te
suvenirske radnje i trgovine tekstilom i
obućom samo na području naseljenih
mjesta Međugorje i Bijakovići, kao i
obrtničke radnje - zlatarnice i
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d) iz skupine "Catering objekti“(svadbeni
saloni i dr.) i "Objekti jednostavnih
usluga" (Objekt jednostavnih usluga u
kiosku - usluge jednostavnih jela,
Objekt
jednostavnih
usluga
u
nepokretnom vozilu i dr.), svakim
danom od 6.00 - 24.00 sata, a petkom,
subotom i danima uoči blagdana i
praznika do 4.00 sati idućeg dana.
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pekarnice od 6.00 do 23.00 sati u
razdoblju ljetnog računanja vremena.
Vlasnici trgovačkih i obrtničkih radnji
mogu propisati i manje radno vrijeme od
propisanog iz prethodnog stavka.
Članak 3.
(Radno vrijeme trgovačkih i obrtničkih radnji
nedjeljom)
Rad trgovačkih i obrtničkih radnji na
području općine Čitluk nedjeljom nije dozvoljen.
Izuzev zabrane iz prethodnog stavka
pojedine trgovačke i obrtničke radnje na području
općine Čitluk nedjeljom mogu raditi i to:
a) trgovine za promet prehrambenih
proizvoda i obrtničke radnje mesnice i
cvjećarnice od 7.00 do 10.00 sati;
b) trgovine za promet duhanskih
proizvoda, novina i časopisa, te
suvenirske radnje i trgovine tekstilom i
obućom samo na području naseljenih
mjesta Međugorje i Bijakovići, kao i
obrtničke radnje - zlatarnice i
pekarnice, od 7.00 do 18.00 sati u
razdoblju ljetnog računanja vremena, a
u razdoblju zimskog računanja
vremena od 7.00 do 17.00 sati;
c) trgovačke radnje mješovitom robom
ukupne površine do 100 m2 samo na
području naseljenih mjesta Međugorje
i Bijakovići, od 07.00 do 18.00 sati u
razdoblju ljetnog računanja vremena, a
u razdoblju zimskog računanja
vremena od 7.00 do 17.00 sati.
Odredbe iz prethodnih stavaka ovog članka
ne odnose se na ljekarne i trgovine za promet nafte
i naftnih derivata (benzinske crpke).
Članak 4.
(Radno vrijeme ugostiteljskih objekata)
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na
području općine Čitluk se propisuje tako da
objekti:
a) iz skupine "Hoteli", obvezno rade od
0.00 do 24.00 sata svaki dan;
b) iz skupine "Restorani i "Barovi" mogu
raditi svakim radnim danom od 6.00 do
24.00 sata, a petkom, subotom i
danima uoči blagdana i praznika do
1.00 sati idućeg dana;
c) iz skupine "Barovi" koji ispunjavaju
uvjete za rad noću sukladno posebnim
propisima,
samo
u
zatvorenim
prostorima, mogu raditi najdulje do
4.00 sata idućeg dana;
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Po završetku radnog vremena ugostitelji su
dužni isključiti glazbu, a gosti napustiti objekt u
roku od 30 minuta po isteku radnog vremena.
Vlasnici ugostiteljskih objekata mogu
propisati i manje radno vrijeme od naprijed
propisanog za pojedine kategorije ugostiteljskog
objekta i dužni su ga istaknuti na vidljivom mjestu
na službenom ulazu u ugostiteljski objekt.
Članak 5.
(Radno vrijeme u dane blagdana)
Na blagdane "Uskrs" - pomični blagdana i
"Božić" - 25.12., rad svih trgovačkih i obrtničkih
radnji, kao i ugostiteljskih objekata na području
općine Čitluk nije dozvoljen.
Na blagdane "Svi sveti" - 1.11. i Tijelovo pomični blagdan, radno vrijeme svih trgovačkih i
obrtničkih radnji je kao nedjeljom (članak
3.Odluke).
Na blagdane Uskrsni ponedjeljak - pomični
datum i "Badnji dan" - 24.12., sve trgovačke i
obrtničke radnje na području općine Čitluk rade do
15.00 sati.
Na dan "Veliki petak"- pomični datum, sve
trgovačke i obrtničke radnje, kao i ugostiteljski
objekti na području općine Čitluk rade do 15,00
sati.
Blagdani koji se spominju u članku 4. ove
odluke su: Sveta tri kralja - 6.siječnja, Tijelovo pomični blagdan, Velika Gospa - 15. kolovoza,
prvi dan po Božiću - "Sv. Stjepan" - 26. prosinca.
Članak 6.
(Izuzeci kod određivanja drugačijeg
radnog vremena)
Općinsko vijeće Čitluk i Općinski načelnik
mogu povodom određenih kulturnih i drugih
manifestacija, te pojedinih blagdana i praznika
donijeti poseban akt kojim će se odrediti drugačije
radno vrijeme i to za pojedino ili za cijelo područje
općine Čitluk.
Ukoliko poseban akt iz prethodnog stavka
donese Općinski načelnik, dužan je o tomu
upoznati Općinsko vijeće Čitluk na prvoj narednoj
sjednici.
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Članak 7.
(Nadležna tijela za provedbu odluke)

Članak 11.
(Prestanak važenja ranije odluke)

Za provedbu ove odluke zadužuje se
Odsjek inspekcijskih poslova i Policijska stanica
Čitluk.
Članak 8.
(Kaznene odredbe za trgovačke i obrtničke
radnje)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka o radnom vremenu trgovačkih,
obrtničkih i ugostiteljskih radnji - objekata na
području općine Čitluk "Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk" broj: 7/09 i 2/10).

Novčanom kaznom od 500,00 KM –
1.200,00 KM, kaznit će se za prekršaj trgovac i
vlasnik obrtničke radnje - fizička osoba, ako se ne
pridržava radnog vremena propisanog u ovoj
odluci.
Novčanom kaznom od 2.000,00 KM –
10.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj trgovac
pravna osoba, ako se ne pridržava radnog vremena
propisanog u ovoj odluci.
Novčanom kaznom od 100,00 KM –
1.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj i odgovorna
osoba u pravnoj osobi trgovca, koje se ne pridržava
radnog vremena propisanog u ovoj odluci.

Članak 12.
(Stupanje na snagu i objava odluke)
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-66/8-18
Čitluk, 08. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

Članak 9.
(Kaznene odredbe za ugostiteljske objekte)
Novčanom kaznom od 1.000,00 KM –
10.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravna
osoba ugostitelj ako se ne pridržava radnog
vremena propisanog u ovoj odluci.
Novčanom kaznom od 500,00 KM –
2.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj i odgovorna
osoba u pravnoj osobi ugostitelj ako se ne
pridržava radnog vremena propisanog u ovoj
odluci.
Novčanom kaznom od 500,00 KM –
1.500,00 KM, kaznit će se za prekršaj fizička osoba
ugostitelj ako se ne pridržava radnog vremena
propisanog u ovoj odluci.

________________________
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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 08. lipnja 2018. godine d o n i j e l o
je
ZAKLJUČAK
Članak 1.

Članak 10.
(Kazne za ponovljeni prekršaj)

Usvaja se Izvješće o radu za 2017. godinu
Javnog pravobraniteljstva općine Čitluk.

Za ponovljeni prekršaj iz članka 8. i 9.ove
odluke kazna se povećava za 50% u odnosu na
prethodnu određenu novčanu kaznu.
Ukoliko nadležna tijela za provedbu ove
odluke iz članka 7. Odluke utvrde u svojoj
službenoj evidenciji da je prekršitelj već ranije
počinio sličan prekršaj, dužni su u prekršajnoj
prijavi navesti da je počinitelj ranije počinio sličan
prekršaj i navesti njihov točan broj.

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: 01-06-66/2-18
Čitluk, 08. lipnja 2018. godine
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 17. i 27. Statuta općine
Čitluk («Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 90.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk
» broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk sjednici
održanoj dana 08. lipnja 2018. godine d o n o s i
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Na temelju točaka 2. i 7. članka 27. te
stavka 1. članka 100. Statuta općine Čitluk
(„Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“,
broj 2/08, 6/08 i 3/13), članaka 74. i 90. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 08.
lipnja 2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka broj: 01-06-143/15-10.
Članak 1.

ZAKLJUČAK
o davanju ovlasti Općinskom načelniku za
zaključenje Ugovora o prijenosu osnivačkih
udjela i istupanju člana društva „Radio
televizije Herceg-Bosna“ d.o.o. Mostar

Članak 2. Zaključka broj: 01-06-143/1510 ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 7/10), mijenja se na način, da umjesto
„Ive Jerkića“ treba da stoji „Marina Radišića“.
Članak 2.

Članka 1.
Ovim zaključkom daje se ovlast
Općinskom načelniku da, u ime općine Čitluk,
zaključi u formi notarski obrađene isprave „Ugovor
o prijenosu osnivačkih udjela i istupanju člana
društva „Radio televizije Herceg-Bosna“ d.o.o.
Mostar.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
objave u Službenom glasilu Općinskog vijeća
općine Čitluk.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-66/9-18
Čitluk, 08. lipnja 2018. godine

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

________________________

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-66/6-18
Čitluk, 08. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju točaka 2. i 7. članka 27. te stavka 1.
članka 100. Statuta općine Čitluk („Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj 2/08,6/08 i
3/13), članaka 74. i 90. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk“, broj:2/11), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine
donijelo je
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ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka broj: 01-06-77/22-16
Članak 1.
Članak 2. Zaključka broj:01-06-77/22-16
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/16), mijenja se na način da umjesto
„Ive Jerkića“ treba da stoji „Marina Radišića“.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-66/10-18
Čitluk, 08. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 17. i 27. Statuta općine
Čitluk («Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 90.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk
» broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk sjednici
održanoj dana 08. lipnja 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Sveučilištu u Mostaru za donošenje odluke o
namjeravanoj integraciji, sukladno zahtjevu
navedenom u dopisu Sveučilišta u Mostaru broj:
01-1643/18 od 01. lipnja 2018. godine.
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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: 01-06-66/11-18
Čitluk, 08. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________

lipanj 2018.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

Broj 4 -
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OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Čitluk, 19.06.2018.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; 640-518
Fax:
036/ 640 - 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 Bosni i Hercegovini.

