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Na temelju članka 27. točka 5. i članka
111. stavak 2. Statuta Općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), sukladno Strategiji razvitka općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk, broj: 6/08), a u skladu s Memorandumom o
razumijevanju zaključenim dana 26.2.2008 godine,
između Općine Čitluk i Projekta Upravne
Odgovornosti u BiH (GAP), Općinsko vijeće
Čitluk, na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2009.
godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o pretpostavkama, načelima i načinu izrade
Programa kapitalnih investicija Općine Čitluk
I. UVOD
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se opće
pretpostavke, načela i način razrađivanja izrade
Programa kapitalnih investicija Općine Čitluk (u
daljnjem tekstu: Program kapitalnih investicija), a
sve sukladno Strategiji razvitka Općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk, broj: 6/08).
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II. OPĆE PRETPOSTAVKE

Članak 2.
Program kapitalnih investicija predstavlja
višegodišnji plan razvoja općine Čitluk i
poboljšanje standarda u sferi upravljanja javnim
dobrima općine. Njegov cilj je utvrditi, u okvirima
važećih zakonskih propisa i na osnovu
organizacijskih i financijskih mogućnosti, visinu
dugoročnih izdataka za organiziranu izgradnju
komunalne infrastrukture, te modernizaciju i
poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture
općine Čitluk, sukladno Strategiji razvitka općine
Čitluk. Program kapitalnih investicija također
predstavlja osnovni mehanizam koordinacije
procesa realizacije investicija.
Članak 3.

Članak 5.
Kriterije rangiranja investicijskih projekata
i principe za njihovo bodovanja će donijeti
općinski načelnik u formi odluke.
Članak 6.
Konačna lista investicijskih projekata,
prema prihvaćenim kriterijima, će u okviru
Programa kapitalnih investicija biti prilagođena, u
svojoj financijskoj razini, sljedećem:
-

Načela i kriteriji za ocjenjivanje investicijskih
projekata će uzimati u obzir sljedeće:
-

potrebu dosljednog poboljšanja kvaliteta
života građana;
nužnost unapređenja uvjeta za funkcioniranje
gospodarstva na području općine;
kulturne, ekološke i prostorne uvjete koje
općina postavlja;
utjecaj predložene investicije na realizaciju
strateških planova općine;
utjecaj
procesa
realizacije
Programa
kapitalnih investicija na podsticanje sveopćeg
razvoja općine i na privlačenje inozemnog
investicijskog kapitala.

-

višegodišnjoj projekciji općinskih prihoda;
višegodišnjoj procjeni općinskih tekućih
troškova;
stanju raspoloživih sredstava, za svaku godinu
posebno, kao i dugoročno;
koncepciji financiranja investicija uz pomoć
instrumenata zaduživanja (prije svega,
preferencijalnih kredita, općinskih i prihodnih
obveznica i investicionih kredita);
mogućnostima financiranja investicija iz
vanjskih izvora kapitala u okviru partnerstva
između javnog i privatnog sektora.

III. PRINCIPI ZA RAZRAĐIVANJE PROGRAMA
KAPITALNIH INVESTICIJA

Članak 7.

-

Članak 4.
Pri donošenju odluka o uključivanju
pojedinih projekata u Program kapitalnih
investicija, prednost će imati investicije:
- čija je realizacija nužna kako bi se ispunili
zakonski uvjeti koji su započeti i čiji je
nastavak nužan kako bi se postigao predviđeni
efekat;
- koje omogućavaju povećanje broja novih
radnih mjesta;
- koje
omogućavaju
smanjenje
tekućih
proračunskih izdataka kroz smanjenje
troškova održavanja ili obujma posla, ili
doprinose rastu općinskih prihoda;
- koje osiguravaju ili unapređuju pružanje
usluga znatnom broju građana;
- koje su u skladu sa Strategijom razvitka
općine Čitluk i općim očekivanjima javnosti.
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-

-

Program kapitalnih investicija će biti:
petogodišnji program;
program progresivnog karaktera, što znači da
će nakon realizacije projekata predviđenih za
prvu godinu biti dopunjavan projektima za
novu, petu godinu, koja zaokružuje Program.
Istovremeno, ukoliko bude potrebno, biti će
ažuriran za naredne četiri proračunske godine;
osnova za izradu investicijskog aneksa
proračuna za naredne godine;
program koji će obuhvaćati općinske
investicije koje provode općinske službe i
općinska javna poduzeća (novi građevinski i
tehnički
poduhvati,
ulaganje
u
rekonstrukciju/obnovu, investicije u cilju
modernizacije poboljšanja i dr.);
pripreman na temelju jedinstvenog obrasca
Prijedloga za investiranje, dostavljenog u
formi koju odredi općinski načelnik, a
Program će pripremati vijećnici, radna tijela
Općinskog vijeća, općinski načelnik, službe za
upravu u općini, općinska javna poduzeća i
druga tijela subjekti, organizacije i građani
općine Čitluk.
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IV. NAČIN RAZRAĐIVANJA PROGRAMA
KAPITALNIH INVESTICIJA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Članak 8.
Rad na Programu kapitalnih investicija
predvoditi će Koordinacijski tim kojeg će
imenovati općinski načelnik. U aktu o imenovanju
treba se odrediti okvir kompetencija članova ovog
koordinacijskog tima.
Ovaj koordinacijski tim treba da se sastoji
od službenika zaposlenih u općinskoj upravi,
predstavnika radnih tijela Općinskog vijeća. U
sastav Koordinacijskog tima trebaju da uđu i
predstavnici lokalnih udruženja građana, kao i
gospodarstvenici iz općine.
Članak 9.
Koordinacijski tim će utvrđivati listu
investicijskih
projekata
prihvaćenih
za
preliminarnu
analizu,
dodjeljivati
bodove
pojedinim projektima, rangirati ih prema broju
bodova, kao i proslijediti Program kapitalnih
investicija općinskom načelniku. Lista prioritetnih
investicija, kako novih, tako i onih koje se
nastavljaju od ranije, nakon što je općinski
načelnik usvoji biti će osnova za izradu nacrta
Programa kapitalnih investicija i dalje upućivanje
Općinskom vijeću na usvajanje.

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-89/2-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 17. alineja deveta i
petnaesta, članka 27. točke 7. i 25., te članka 111.
Statuta Općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08 i
6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 16. srpnja 2009. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o gospodarenju stadionom "BARE"- Čitluk
I.
Općina Čitluk, kao vlasnik sportskog objekta
- stadion "BARE", Čitluk u čijem sastavu je:

Članak 10.

-

Općinski načelnik će donijeti akt kojim će
odrediti plan i dinamiku rada na Programu
kapitalnih investicija za vremenski period od
2010. - 2014. godine.

-

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
Općinski načelnik se obavezuje da
Općinskom vijeću Čitluk predloži Program
kapitalnih investicija za godine: 2010. – 2014., u
roku od 5 (pet) mjeseci od dana stupanja na snagu
ove odluke.
Članak 12.
Odluka stupa na
snagu
danom
objavljivanja u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Čitluk".

-

veliki nogometni teren sa atletskom
(tartan) stazom i pratećim sadržajima;
okolni pomoćni tereni;
tribine za gledatelje, sa pripadajućim
sadržajima;
vanjski parter i okoliš do prometnica,

daje na gospodarenje, u smislu održavanja i
korištenja Javnom poduzeću "BROTING" d.o.o.
Čitluk, za inženjering i organizaciju javnih radova
i usluga (u daljnjem tekstu: J.P."Broting"), koje će
svoju djelatnost usmjeriti na:
- redovito
održavanje
objekta
u
graditeljskom i funkcionalnom smislu,
- realizaciju športskih, rekreacijskih i
edukacijskih programa,
- održavanje
nastavne
tjelesne
i
zdravstvene kulture za srednju i osnovne
škole sa područja općine Čitluk,
- davanje u zakup objekta za estradne i
zabavne programe (manifestacije).
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II.
Odgovornu osobu za upravljanje i
gospodarenje stadionom "BARE" imenovat će
direktor J.P."Broting".

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Statut Mjesne
zajednice Donji Veliki Ograđenik i potvrdu
izbornih rezultata za članove tijela Mjesne
zajednice Donji Veliki Ograđenik

III.
Financiranje troškova održavanja stadiona
"BARE" obavljat će se iz:
- Proračuna Općine Čitluk, temeljem
godišnjeg plana održavanja na prijedlog
J.P."Broting",
- sredstava J.P."Broting", kao i vlastitih
prihoda od iznajmljivanja objekta iz
točke jedan odluke.
IV.
Računovodstvo i financijsko poslovanje
stadiona "BARE" vodit će se u okviru
J.P."Broting".
V.
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Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost na
Statut Mjesne zajednice Donji Veliki Ograđenik.
Članak 2.
Ovom odlukom potvrđuju se izborni
rezultati za tijela Mjesne zajednice Donji Veliki
Ograđenik sukladno Statutu općine Čitluk.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine 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

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Broj: 01-06-89/4-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

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

Broj: 01-06-89/3-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Članovi Vijeća Mjesne zajednice
Donji Veliki Ograđenik
Ime (ime oca) i prezime člana

___________________________
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Na temelju članka 27. točka 11. i članka
111. stavak 2. Statuta općine Čitluk (''Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk'' broj: 2/08
i 6/08), te članka 12. Odluke o osnivanju mjesnih
zajednica (''Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk'', broj:6/06), Općinsko vijeće Čitluk,
na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2009. godine,
donijelo je

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

MATE (JOZO) ODAK
JURICA (ANTE) MILIĆEVIĆ
NEDELJKO (JAKOV) ŠARAC
ZVONIMIR (BLAGO) MILIĆEVIĆ
MARINKO (BOSILJKO) MUSA
MIRKO ( ŽARKO) SOLDO
JEROLIM (JURICA) MILIĆEVIĆ
FRANJO (BLAGO) BELJO
MARKO (PERO) MILIĆEVIĆ
___________________________

član
član
član
član
član
član
član
član
član
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Na temelju članka 2.12., stavak 9.
Izbornog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH",
broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08 i 37/08) i članka 27. točka 30. Statuta
općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk”, broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2009. godine
donosi
ODLUKU
o visini naknade za rad članova Općinskog
izbornog povjerenstva Čitluk za 2009. godinu
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina
naknada za rad članova Općinskog izbornog
povjerenstva Čitluk (u daljnjem tekstu: OIP
Čitluk) za 2009. godinu.
Članak 2.
Članovi OIP-a Čitluk imaju pravo na
stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad.
Iznos naknade za rad članova OIP-a Čitluk
jednak je iznosu naknade za rad vijećnika
Općinskog vijeća Čitluk.
Članak 2.
Nadzor nad provedbom ove odluke vrši
Općinski načelnik putem Općinske službe za
financije.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti Odluka o visini naknade za rad članova
Općinskog izbornog povjerenstva Čitluk za 2008.
godinu, broj: 01-06- 45/5-08, od 30. travnja 2008.
godine ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 3/08).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom
objavljivanja 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: 01-06-89/5-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

56
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
sjednici održanoj dana 16. srpnja 2009. godine
donijelo je
O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog
plana "BARE 1"
Članak 1.
U članku 7. Odluke o pristupanju izradi
Regulacijskog plana "Bare 1", dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:
" Produžava se rok izrade Regulacijskog
plana "Bare 1", najkasnije do 15. listopada 2009.
godine".
Članak 2.
Iza članka 7. Odluke, dodaje se novi
članak 7a., koji glasi:
" Članak 7a.
Temeljem ove odluke zabranjuje se
gradnja novih objekata na prostoru pobliže
opisanom u članku 2. ove odluke, izuzev gradnje
objekata za koje Općinsko vijeće Čitluk utvrdi opći
interes.
Članak 3.
Ova 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

Broj: 01-06-89/6-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-89/17-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 104a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine
HNŽ", broj: 5/00, 4/04 i 5/04), članka 4. Naputka o
izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i
srednjih škola ("Narodne novine HNŽ", broj:
2/05), te članka 111. stavak 3., a u svezi s člankom
27. točka 18. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 16. srpnja 2009. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole fra Didaka Buntića
u Čitluku
Članak 1.
U Školski odbor Osnovne škole fra Didaka
Buntića u Čitluku imenuju se:
1. Andrija Stojić - predstavnik osnivača,
2. Ante Zubac - predstavnik osnivača,
3. Silvio Ostojić - predstavnik osnivača
4. Iva Šimović - predstavnica djelatnika,
5. Zdenko Ćavar - predstavnik djelatnika,
6. Ivanka Ivanković - predstavnica
djelatnika,
7. Mirjana Krasić - predstavnica roditelja,
8. Dijana Zubac - predstavnica roditelja i
9. Biljana Buntić - predstavnica roditelja.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk" i u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-
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___________________________
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Na temelju članka 104a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine
HNŽ", broj: 5/00, 4/04 i 5/04), članka 4. Naputka o
izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i
srednjih škola ("Narodne novine HNŽ", broj:
2/05), te članka 111. stavak 3., a u svezi s člankom
27. točka 18. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 16. srpnja 2009. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Čerin u Čerinu
Članak 1.
U Školski odbor Osnovne
Čerinu imenuju se:

škole Čerin u

1. Žarko Luburić - predstavnik osnivača,
2. Slavko Andačić - predstavnik osnivača,
3. Ivan Pehar - predstavnik osnivača
4. Robert Borovac - predstavnik djelatnika,
5. Ružica Ćorić - predstavnica djelatnika,
6. Marija Šarac - predstavnica djelatnika,
7. Tanja Nakić – predstavnica roditelja,
8. Stipe Martinac - predstavnik roditelja i
9. Marin Musa - predstavnik roditelja.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk" i u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-89/7-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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Na temelju članka 104a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine
HNŽ", broj: 5/00, 4/04 i 5/04), članka 4. Naputka o
izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i
srednjih škola ("Narodne novine HNŽ", broj:
2/05), te članka 111. stavak 3., a u svezi s člankom
27. točka 18. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 16. srpnja 2009. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Bijakovići
u Bijakovićima
Članak 1.
U Školski odbor Osnovne škole Bijakovići
u Bijakovićima imenuju se:
1. Ivan Kozina - predstavnik osnivača,
2. Mirjana Sivrić - predstavnica osnivača,
3. Nikola Ostojić - predstavnik osnivača,
4. Pero Marić - predstavnik djelatnika,
5. Jasna Jerkić - predstavnica djelatnika,
6. Nikola Kordić - predstavnik djelatnika,
7. Ilija Šego - predstavnik roditelja,
8. Jure Lovrić - predstavnik roditelja i
9. Ružica Marković - predstavnica
roditelja.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk" i u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-89/8-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 61. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne
novine HNŽ", broj: 8/00, 4/04 i 5/04), članka 4.
Naputka o izboru i imenovanju školskih odbora
osnovnih i srednjih škola ("Narodne novine HNŽ",
broj: 2/05), te članka 111. stavak 3., a u svezi s
člankom 27. točka 18. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2009. godine
donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića
u Čitluku
Članak 1.
U Školski odbor Srednje škole dr. fra
Slavka Barbarića u Čitluku imenuju se:
1. Ivan Sivrić - predstavnik osnivača,
2. Adela Škutor - predstavnica osnivača,
3. Pero Soldo - predstavnik osnivača,
4. Stipe Ćavar - predstavnik djelatnika,
5. Mirjana Paponja - predstavnica
djelatnika,
6. Boško Luburić - predstavnik djelatnika,
7. Marko Soldo - predstavnik roditelja,
8. Mara Tomić - predstavnica roditelja i
9. Mate Martinović - predstavnik roditelja.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk" i u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-89/9-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 104a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine
HNŽ", broj: 5/00, 4/04 i 5/04), članka 4. Naputka o
izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i
srednjih škola ("Narodne novine HNŽ",broj: 2/05),
te članka 111. stavak 3., a u svezi s člankom 27.
točka 18. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
16. srpnja 2009. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne glazbene škole Brotnjo
u Čitluku
Članak 1.
U Školski odbor Osnovne glazbene škole
Brotnjo u Čitluku imenuju se:
1. Dario Barbarić - predstavnik osnivača,
2. Stojan Musa - predstavnik osnivača,
3. Sanja Bošnjak - predstavnica djelatnika,
4. Jure Sušac - predstavnik djelatnika,
5. Kornelija Vasilj - predstavnica roditelja i
6. Jakov Dugandžić - predstavnik roditelja.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk" i u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-89/9-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 44. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03), članka 21. stavak 2., članka 27. točka

Broj 5 - Stranica 80

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 Antonia (Marka) Miletić iz Čitluka, za
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana16. srpnja 2009. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Antoniu (Marka) Miletić iz Čitluka,
dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja,
izvangradsko građevno zemljište iz državnog
vlasništva, uz naknadu, za izgradnju stambenog
objekta, označeno kao:
- k.č. 91/1609 "Lazina" u površini od 536
m2
K.O.Šurmanci (nova k.č.382/21), K.O.
Bijakovići.
2. Antonio (Marka) Miletić iz Čitluka,
dužan je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 101,oo KM/m2, što ukupno iznosi 54.136,oo
KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3. Antoniu (Marka) Miletić 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 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 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:
Antonia (Marka) Miletić iz Čitluka,
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.

Srpanj 2009.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

6. Antonio (Marka) Miletić iz Čitluka,
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: 01-06-89/11-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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3. Mili (Ivana) Marić 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 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 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:

___________________________

Mile (Ivana) Marić iz Čitluka,
JMBG 2203953151834, sa dijelom 1/1,

Na temelju članka 44. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03), 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 Mile (Ivana) Marić iz
Čitluka, za dodjelu izvangradskog građevnog
zemljišta na korištenje putem natječaja u svrhu
izgradnje gospodarskog objekta, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2009.
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.
6. Mile (Ivana) Marić iz Čitluka, dužan je
na ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-89/12-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

RJEŠENJE
1. Mili (Ivana) Marić iz Čitluka,
dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja,
izvangradsko građevno zemljište iz državnog
vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje
gospodarskog objekta, označeno kao:
-k.č.486/732 "Greda" u površini od
2500m2 K.O.Blizanci (nova k.č.1575/36), K.O.
Biletići.
2. Mile (Ivana) Marić iz Čitluka, dužan je
na ime naknade za korištenje izvangradskog
građevnog zemljišta uplatiti
iznos od 7,2o
KM/m2, što ukupno iznosi 18.000,oo KM, na
račun
Općinskog
vijeća
Čitluk
broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.

___________________________
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Na temelju članka 44. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03), 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 poduzeća „M&M
COMPANY“ d.o.o. Čitluk iz Čitluka, za dodjelu
izvangradskog građevnog zemljišta na korištenje
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putem natječaja u svrhu izgradnje gospodarskog
objekta, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 16. srpnja 2009.godine,d o n i j e l o
je

Broj: 01-06-89/13-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

RJEŠENJE
1. Poduzeću „M&M COMPANY“ d.o.o.
Čitluk iz Čitluka, dodjeljuje se na korištenje,
putem natječaja, izvangradsko građevno zemljište
iz državnog vlasništva, uz naknadu, u svrhu
izgradnje gospodarskog objekta, označeno kao:
- k.č. 486/795 "Garišta" u površini od
2105m2 (nova k.č.3074/20), K.O. Blizanci.
2. Poduzeće „M&M COMPANY“ d.o.o.
Čitluk iz Čitluka, dužno je na ime naknade za
korištenje izvangradskog građevnog zemljišta
uplatiti iznos od 8,oo KM/m2, što ukupno iznosi
16.840,oo KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk
broj: 3380002200014877, kod Uni Credit banke
d.d., odmah po primitku Rješenja.
3. Poduzeću „M&M COMPANY“ d.o.o. Čitluk 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 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. Imenovano poduzeće je oslobođeno
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:
poduzeća „M&M COMPANY“ d.o.o. Čitluk
iz Čitluka, 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. Poduzeće „M&M COMPANY“ d.o.o.
Čitluk iz Čitluka, dužno 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-
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Na temelju članka 44. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03), 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 Paške (Dominika) Sušac iz Čitluka, za
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje putem natječaja u svrhu izgradnje
gospodarskog objekta - turističko - uslužna
djelatnost, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 16. srpnja 2009. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Paški (Dominika) Sušac iz Čitluka,
dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja,
izvangradsko građevno zemljište iz državnog
vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje
gospodarskog
objekta-turističko-uslužna
djelatnost, označeno kao:
-k.č.1/1285 "Miletina" u površini od
3500m2
(nova k.č.1879/7 „Doline“), K.O.
Međugorje.
2. Paško (Dominika) Sušac iz Čitluka,
dužan je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 30,2o KM/m2, što ukupno iznosi 105.700,oo
KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3. Paški (Dominika) Sušac 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 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.
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4. Imenovani je oslobođen 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:
Paške (Dominika) Sušac iz Čitluka,
JMBG 1001958150040, 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. Paško (Dominika) Sušac iz Čitluka,
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: 01-06-89/14-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 44. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03), članka 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 Stojana (Ivana) Miletić iz Međugorja,
za dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 16. srpnja 2008. godine,
donijelo je

vlasništva, uz naknadu, za izgradnju stambenog
objekta, označeno kao:
- k.č. 91/1608 "Lazina" u površini od 500
m2
K.O.Šurmanci (nova k.č.382/20), K.O.
Bijakovići.
2. Stojan (Ivana) Miletić iz Međugorja,
dužan je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 100,oo KM/m2, što ukupno iznosi 50.000,oo
KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3. Stojanu (Ivana) Miletić iz Međugorja,
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
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:
Stojana (Ivana) Miletić iz Međugorja,
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. Stojan (Ivana) Miletić iz Međugorja,
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: 01-06-89/15-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

RJEŠENJE
1. Stojanu (Ivana) Miletić iz Međugorja,
dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja,
izvangradsko građevno zemljište iz državnog
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Na temelju članka 44. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03), članka 21. stavak 2., članka 27. točka
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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 Tihomira (Petra) Ćurković iz
Tomislavgrada, za dodjelu izvangradskog
građevnog zemljišta na korištenje putem natječaja
u svrhu izgradnje
gospodarskog objekta,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
16. srpnja 2009. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Tihomiru (Petra) Ćurković iz
Tomislavgrada, dodjeljuje se na korištenje, putem
natječaja, izvangradsko građevno zemljište iz
državnog vlasništva, uz naknadu, u svrhu
izgradnje gospodarskog objekta za pružanje
zdravstvenih usluga, označeno kao:
-k.č. 1/1287 "Krstine" u površini od 2600
m2 (nova k.č.18/41), K.O. Međugorje.
2. Tihomir (Petra) Ćurković iz
Tomislavgrada, dužan je na ime naknade za
korištenje izvangradskog građevnog zemljišta
uplatiti iznos od 32,oo KM/m2, što ukupno iznosi
83.200,oo KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk
broj: 3380002200014877, kod Uni Credit banke
d.d., odmah po primitku Rješenja.
3. Tihomiru (Petra) Ćurković iz
Tomislavgrada, dodjeljuje se na korištenje
predmetno zemljište pod uvjetom da u roku od
jedne godine od pravomoćnosti rješenja podnese

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

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
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:
Tihomira (Petra) Ćurković iz Tomislavgrada,
JMBG 1706944143630, 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. Tihomir (Petra) Ćurković iz
Tomislavgrada,
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: 01-06-89/16-09.
Čitluk, 16. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

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/ 640 - 537
E-mail: brotnjo@citluk. ba
- UREDNIŠTVO
opcinsko.vijece@citluk.ba
- OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK

Web:

www.citluk.ba

N a p o m e n a:

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.

