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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. kao i članka
111. stavak 2., Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
, 6/08 i 3/13), 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 dana 24. rujna 2015. godine
donijelo je
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama
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Dosadašnji stavci 3. i 4., postaju stavci 5. i
6. ovog članka Odluke.

ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Članak 4.
Članak 1.
U članku 10. Odluke o komunalnom redu
(“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk”, broj: 6/07, 6/09, 4/11, 3/12 i 5/14), (u
daljnjem tekstu: Odluka), dodaje se drugi stavak,
koji glasi:
" Livade i ostale poljoprivredne površine te
neizgrađena građevinska zemljišta uz javne
površine, a koja se nalaze unutar urbanog
područja uz asfaltirane puteve, posjednici moraju
držati urednima i čistima. Ako se okućnice i ostale
navedene površine ne drže urednim, komunalni
redar upozoriti će posjednika da ukloni uočene
nedostatke".
Članak 2.

U članku 156. Odluke, u točkama: 2., 7.
24. i 27., dodaju se tekstovi i brojevi :
-

Članak 5.
U članku 157, Odluke u točkama: 3.,5., i
26. dodaju se novi tekstovi i to:
-

U članku 102. Odluke, iza drugog stavka,
dodaju su novi stavci 3. i 4. koji glase:
„U naseljenim mjestima Međugorje i
Bijakovići u I i II zoni posebnog komunalnog
doprinosa-ekološke pristojbe (Službeno glasilo
Općinskog vijeća Čitluk broj:2/12, 3/12, 2/13, 3/13
i 4/14), zabranjeno je postavljanje posuda za
otpatke na javnim površinama, osim posuda za
ulični otpad.
U naseljenim mjestima Međugorje i
Bijakovići u zonama iz prethodnog stavka, otpad iz
domaćinstva, hotela, ugostiteljskih, trgovačkih i
sličnih objekata može se odlagati isključivo u
posude za otpatke (male i velike), te plastične vreće
100-120 litara, a vlasnici objekta dužni su
osigurati prostor za smještaj posuda za otpatke
unutar svog prostora ili dvorišta“.

-

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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-153/3-15.
Čitluk, 24. rujna 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

Članak 3.

"Zabranjeno je u posude za ulični otpad i
pored njih odlaganje otpada iz ugostiteljskih,
trgovačkih i drugih radnji.".

u točci 3. iza "članka 8.", dodaje se
zarez i tekst: "članka 10".;
u točci 5. iza "članka 28.", dodaje se
zarez i tekst: "članka 30".,
u točci 26. iza "članka 100. stavak 7."
dodaje se zarez i tekst: "članka 102".
Članak 6.

Dosadašnji stavci 3.,4.,5. i 6., postaju
stavci 5.,6.,7. i 8. ovog članka Odluke.

U članku 109. Odluke, iza drugog stavka
dodaje se novi treći stavak i glasi:

u točci 2. iza "članka 9.", dodaje se
tekst: "članka 10".;
u točci 7. iza broja: "29.", dodaje se
broj: "30.";
u točci 24. iza "članka 100. stavak 7.",
dodaje se tekst: " i članka 102. ove
odluke", i
u točci 27. između brojeva "2. i 3."
briše se "i", te dodaje tekst: " i 4.".
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Temeljem članka 27. točka 2. i 7. i članka
111. stavak 3. Statuta Općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća Općine Čitluk", broj:
2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 24. rujna 2015.godine,
donijelo je
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ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke broj: 01-06-49/4-06,
od 14.07. 2006. godine
Članak 1.
U Odluci o brisanju prava korištenja broj:
01-06-49/4-06 od 14.07. 2006. godine ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
4/06), (u daljnjem tekstu: Odluka), članak 1.
Odluke, mijenja se i glasi:
"Članak 1.
Briše se pravo korištenja na zemljištu
označenom kao:
-k.č. 1614/66, površine 6.000 m2 (nova
k.č.1848/2) K.O. Potpolje i
-k.č. 1614/67, površine 60905 m2 (nove
k.č.1848/1, k.č.1848/3, k.č.1848/4) K.O. Potpolje,
ukupne površine 66905 m2, upisano u zemljišnim
knjigama u Z.K. uložak broj 44 K.O.Čitluk, na
Zemljoradničku zadrugu Čitluk (pravni slijednik
"Vinarija Čitluk").
Članak 2.
Članak 2. Odluke, mijenja se i glasi:
" Članak 2.
Na zemljištu označenom u članku 1. ove
Odluke Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda
Mostar i Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove izvršit će brisanje
dosadašnjeg upisa i izvršiti uknjižbu prava
vlasništva u korist Općine Čitluk, sa dijelom 1/1".
Članak 3.
Članak 3. Odluke, briše se.
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-

Broj: 01-06-153/4-15.
Čitluk, 24. rujna 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

Na temelju članka 44. Zakona o
prostornom uređenju ("Narodne novine HNŽ" broj:
04/04) i članka 27. točka 5. Statuta Općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 29. listopada
2015. godine d o n i j e l o j e
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluka za razdoblje od
2010. do 2020. godina
Članak 1.
U članku 152. u podnaslovu "Smjernice za
smještaj samostojeći sunčanih elektrana su
sljedeće", u stavku 4. Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 4/15) (u
daljnjem tekstu: Odluka), iza riječi: " Udaljenost ",
dodaju se riječi: " mini i većih ", a na kraju rečenice
točka se zamjenjuje zarezom i daju riječi: " kao i
pridržavati se ostalih uvjeta iz stavka 6. ovog
članka.".
U istom članku Odluke, stavak 5. i 6. se
mijenjaju i glase:
„Mikrosunčeve
elektrane
(„Mikropostrojenje
OIE“) se mogu graditi i unutar naselja na
krovovima stambenih, gospodarskih i poslovnih
objekata pod posebnim uvjetima koje izdaje
općinska Služba, nadležna za poslove urbanizma.
Ova mikropostrojenja u slučaju da nisu na
krovovima, moraju se locirati na građevinskoj
parceli vlasnika i korisnika - posjednika gdje
postoji njegov objekt i priključak. Organizacija
parcele treba biti takva da ne ugrožava
funkcioniranje naselja i susjednih parcela.
Obvezno
je
posjedovati
prethodnu
elektroenergetska suglasnost iz koje će se vidjeti
mogućnost priključka na brojilo električne energije
koje već postoji.".
Dosadašnji stavak 5. i 6. članka 152.
Odluke, postaju stavci 7. i 8. članka 152. Odluke.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk“

rujan-listopad 2015.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-184/2-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. i 13. Zakona o
načelima lokalne samouprave ("Službene novine
FBiH", broj 49/06), članka 48. stavak (2) i članka
49. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
HNŽ ("Narodne novine HNŽ", broj: 8/13), članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 111. stavak
2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/13), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 29. listopada 2015. godine
donijelo je
O D L U K U
o usvajanju izmjena i dopuna Programa
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u
državnom vlasništvu za područje općine
Čitluk 2015.-2020.godina
Članak 1.
U Programu gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem u državnom vlasništvu za područje
općine Čitluk za period 2015.-2020. godina, u
poglavlju VIII - Državno zemljište određeno za
koncesiju - u točki 10. iza stavka 1. dodaje se
stavak 2. koji glasi:
"Ograničava se površina poljoprivrednog
zemljišta u državnom vlasništvu koja se može dati
u koncesiju pravnoj i fizičkoj osobi do 10 ha za
sadnju vinove loze, a za sadnju ostalih
poljoprivrednih kultura do 5 ha."
Članak 2.
Zadužuje se Općinska služba za
gospodarstvo, kao nositelj poslova, da sa
Općinskom službom za geodetske i imovinsko
pravne poslove i Općinskom službom za
graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
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izvrše parcelaciju površina za koje postoji interes
za koncesiju.
Situacije parcelacija biti će sastavni dio
Programa
gospodarenja
poljoprivrednim
zemljištem u državnom vlasništvu za područje
općine Čitluk 2015.-2020.
Članak 3.
U Program gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem u državnom vlasništvu za područje
općine Čitluk 2015.-2020. uvrstit će se
poljoprivredno zemljište-pašnjak, upisano u
posjedovnom listu broj 68 u K.O. Čitluk.
Članak 4.
Zadužuje se Općinska služba za
gospodarstvo da u skladu sa člankom 3. ove odluke
izvrši upis promjena podataka u tabelarnom dijelu
Programa
gospodarenja
poljoprivrednim
zemljištem u državnom vlasništvu za područje
općine Čitluk 2015.-2020.
Članak 5.
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: 01-06-184/3-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 7., 8. i 9. Zakona o
načinu označavanja i evidentiranja naseljenih
mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva ("Službene
novine HNŽ", broj: 7/13) i članka 27. točka 11.
Statuta Općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 29. listopada 2015. godine d o n i j e l o j e
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ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OZNAČAVANJU NASELJENIH MJESTA,
NASELJA, ULICA I TRGOVA NAZIVIMA TE
ZGRADA BROJEVIMA

Članak 1.
U Odluci o označavanju naseljenih mjesta,
naselja, ulica i trgova nazivima, te zgrada
brojevima ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 8/13) (u daljnjem tekstu:
Odluka), u članku 5, u stavku drugom, u drugom
retku, naziv naselja: "Biletići", se mijenja i glasi:
"Biletići Brdo".
Članak 2.
U članku 6. Odluke, stavak 3. iz naselja:
"Krehin Gradac", briše se slovo "i" te dodaje zarez,
a iza naziva naselja: "Potpolje", dodaje se tekst: " i
Vionica".

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PUT ZA GRADNIĆE;
PUT ZA MOSTAR;
PRIMORCI;
LUKASOVIĆI;
PODGREDA;
GARIŠTA I;
GARIŠTA II;
BRDO;
PUT KIPA;
POPOVIĆI;
SUTIVAN;
RADONJA.

b) U naseljenom mjestu Čitluk, nazivima se
označavaju trgovi:
•
•
•
•
•

TRG PAPE IVANA PAVLA II;
DUHANSKI TRG;
TRG PODADVOR;
TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA;
BROĆANSKI TRG.

Članak 3.
Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:
" Članak 7.
a) U naseljenom mjestu Čitluk, nazivima se
označavaju ulice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RUDARSKA;
ŽURANJ;
BULIĆA POTOK;
BARE;
VINOGRADSKA;
KRALJA TVRTKA;
KRALJICE KATARINE;
BROĆANSKA;
BROĆANSKA ODVOJAK I;
BROĆANSKA ODVOJAK II;
KRALJA TOMISLAVA;
KRALJA TOMISLAVA ODVOJAK I;
KRALJA TOMISLAVA ODVOJAK II;
NERETVANSKA;
SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA;
STARE ŠKOLE;
STJEPANA RADIĆA;
BRIGADE KNEZA BRANIMIRA;
GLAVICA;
BRIG;
FRA JAKE KRIŽIĆA;
GOSPODARSKA ZONA BLIZNE GOMILE I;
GOSPODARSKA ZONA BLIZNE GOMILE II;

c) U naseljenom mjestu Potpolje, nazivima se
označavaju ulice:
•
•
•
•
•
•

MARKOVAC;
PADALOVINA;
VINOGRADSKA;
BRIGADE KNEZA BRANIMIRA;
ŽURANJ;
KRALJA TOMISLAVA.

d) U naseljenom mjestu Vionica, nazivima se
označavaju ulice:
• VINOGRADSKA;
• STJEPANA RADIĆA;
• BARE.
e) U naseljenom mjestu Krehin Gradac,
nazivima se označavaju ulice:
•
•

BARE;
NERETVANSKA.

f) U naseljenom mjestu Gradnići, nazivima se
označavaju ulice:
•
•

NERETVANSKA;
PUT ZA MOSTAR.
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g) U naseljenom mjestu Međugorje, nazivima
se označavaju ulice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KARDINALA STEPINCA;
LAZINE;
KOZINE I SMOLJANI;
SIVRIĆI;
FRA BERNARDINA SMOLJANA;
LIŠNJAČINE;
PAPE IVANA PAVLA II;
STARCI I;
STARCI II;
ŠEGE I ČILIĆI;
ŠEGE I ČILIĆI ODVOJAK I;
FRANJE ASIŠKOG;
DRAŽENKA ŠEGE;
IVANA MERZA;
MAJKE TEREZIJE;
DODIGOVA;
VINOGRADINE;
PUT DUBRAVA;
BENCUNI;
ILKE BARAĆA;
SOLDE;
PUT JUNČUŠE;
PUT GRABOVINA;
DONJI BARAĆI;
KRSTINE;
FRANJEVAČKIH MUČENIKA;
KACIDE;
PUT KOVAČICI;
RIVINE;
PUT KRIŽEVCA;
FRA VENDELINA VASILJA;
FRA STANKA VASILJA
FRA KVIRINA VASILJA;
FRA SLAVKA BARBARIĆA;
FRA JOZE VASILJA;
GLUVIĆI;
PUT ZA LJUBUŠKI;
KRALJICE MIRA;
GOSPODARSKA ZONA TROMEĐA I;
GOSPODARSKA ZONA TROMEĐA II;
GOSPODARSKA ZONA TROMEĐA III;
GOSPODARSKA ZONA TROMEĐA IV;
GOSPODARSKA ZONA TROMEĐA V;
GOSPODARSKA ZONA TROMEĐA VI;
GOSPODARSKA ZONA TROMEĐA VII;
GOSPODARSKA ZONA TROMEĐA VIII.

h) U naseljenom mjestu Međugorje, nazivom
se označava:
•

GOSPIN TRG.
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i) U naseljenom mjestu Bijakovići, nazivima
se označavaju ulice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HRVATSKIH BRANITELJA;
DR. FRANJE TUĐMANA;
VUKOVARSKA;
PAPE IVANA PAVLA II;
FRA RADOVANA PETROVIĆA;
STJEPANA RADIĆA;
BANA JOSIPA JELAČIĆA;
FRA SLAVKA BARBARIĆA;
KRALJICE KATARINE KOSAČE;
SVETOG HUBERTA;
KRALJA TOMISLAVA;
FRA BOŽE OSTOJIĆA;
BLEIBURŠKIH ŽRTAVA;
DR. ANTE STARČEVIĆA;
BRUNE BUŠIĆA;
KRALJICE MIRA;
PODBRDO;
FRA DUJE OSTOJIĆA;
KACIDE.

j) U naseljenom mjestu Bijakovići, nazivom se
označava:
•

GOSPIN TRG.
Članak 4.

U poglavlju V. Odluke, iza članka 11.
dodaju se novi članci 12., 13. i 14., koji glase:
"Članak 12.
Za promjenu naziva ulice ili trga iz članka
7. ove odluke potreban je inicijativni prijedlog i
pismena suglasnost dvije trećine vlasnika, odnosno
korisnika objekata u ulici za koju je pokrenuta
inicijativa za promjenu njenog naziva.
Sve troškove u postupku oko promjene
naziva ulice ili trga iz prethodnog stavka snose
vlasnici, odnosno korisnici objekata u ulici
odnosno trgu koji mijenja naziv.".
Članak 13.
Sastavni dio ove odluke su Planovi podjele
na ulice i trgove naseljenih mjesta koji predstavlja
grafički prikaz podjele tih naseljenih mjesta na
ulice i trgove (Prilog 2.)
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Članak 14.

Članak 1.

Sukladno članku 6,. stavak 4. ove odluke u
posebna područja za dodjelu kućnih brojeva
određuju se područja gospodarskih zona
"Tromeđa" u naseljenom mjestu Služanj,
te
gospodarska zona "Blizanci" u naseljenim
mjestima Blizanci i Biletići. Njihova imena u
adresnom sustavu općine su: GOSPODARSKA
ZONA TROMEĐA i GOSPODASRKA ZONA
BLIZANCI.

Ovom odlukom utvrđuje se raspisivanje
Javnog natječaja za imenovanje članova
(predsjednika i dva člana) Općinskog izbornog
povjerenstva Čitluk.

Članak 5.
Dosadašnji članci 12., 13. i 14. Odluke,
postaju članci 15., 16. i 17. Odluke.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-184/4-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 2,12 i 2.14 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, 37/08,
32/10, 18/13), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija,
broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva
osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 9/10, 37/10 i 74/11),
članka 27. točka 18. Statuta općine Čitluk
(„Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“,broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće
Čitluk, na sjednici održanoj dana 29. listopada
2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o objavljivanju Javnog natječaja za imenovanje
članova Općinskog izbornog
povjerenstva Čitluk

Članak 2.
Javno oglašavanje izvršiti će se sukladno
članku 7. i 8. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija,
broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva
osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (u
daljnjem tekstu: Naputak) u dnevnim novinama
„Večernji list“, oglasnoj ploči općine Čitluk i na
web stranici općine Čitluk
Javni natječaj iz članka 1. ove odluke
ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Članak 3.
Kandidati za člana Općinskog izbornog
povjerenstva moraju ispunjavati opće uvjete
propisane člankom 2.2. stavak 1.i 2. Izbornog
zakona BiH i posebne uvjete propisane člankom 2.
Naputka.
Mandat članova Općinskog izbornog
povjerenstva traje 7 (sedam) godina i teče od dana
dobivanja suglasnosti od strane Središnjeg
izbornog povjerenstva BiH na odluku o
imenovanju
članova
Općinskog
izbornog
povjerenstva donesenu od strane Općinskog vijeća
Čitluk.
Članak 4.
Postupak po objavljenom Javnom natječaja
provest će Odbor za Izbor i imenovanje Općinskog
vijeća Čitluk.
Odbor za Izbor i imenovanja Općinskog
vijeća Čitluk je dužan obaviti poslove utvrđene
Naputkom, podnijeti pisano izvješće Općinskom
vijeću koje sadrži sve mjerodavne podatke za
svakog kandidata, sa kandidatima koji ispunjavaju
uvjete javnog natječaja obaviti intervju i sačiniti
rang listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu
postignutom na intervjuu i istu dostavi Općinskom
vijeću u roku od 15 dana od dana zatvaranja javnog
oglasa.
Članak 5.
Sastavni dio ove odluke je tekst javnog
natječaja za imenovanje članova Općinskog
izbornog povjerenstva Čitluk.
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Članak 6.
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: 01-06-184/5-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Tekst javnog natječaja:
Na temelju članka 2,12 stavak 5. 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, 37/08,
32/10, 18/13), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija,
broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva
osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 9/10, 37/10 i 74/11),
članka 27. točka 18. Statuta općine Čitluk
(„Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće
Čitluk, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje članova Općinskog izbornog
povjerenstva Čitluk
I.
Raspisuje se javni natječaj za imenovanje 3
(tri) člana Općinskog izbornog povjerenstva Čitluk.
II.
Članove Općinskog izbornog povjerenstva
imenuje Općinsko vijeće Čitluk, uz suglasnost
Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na period od
7 (sedam) godina.
III.
Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati opće i
posebne uvjete.
Opći uvjeti:
1. da je osoba sa pravom glasa,
2. da posjeduje odgovarajuću stručnost i iskustvo u
provođenju izbora.
Posebni uvjeti:
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1. da ima prebivalište u općini Čitluk,
2. da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1
stupanj stručne spreme društvenog smjera ili
završenu višu školu odnosno VI/1 stupanj stručne
spreme društvenog smjera,
3. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora pod
kojim se podrazumijeva:
a) članstvo u izbornom povjerenstvu,
b) članstvo u biračkom odboru,
c) rad u stručnim tijelima koja su pružala pomoć u
provedbi izbora i
d) objava stručnih i znanstvenih radova iz oblasti
izbora.
Iznimno od odredbe posebnih uvjeta točka
2. ovog javnog natječaja, član Općinskog izbornog
povjerenstva može biti osoba sa VII/1 stupnjem
stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje
iskustvo u radu izbornog povjerenstva u trajanju od
najmanje dvije godine od dana stupanja na snagu
Izbornog zakona BiH.
IV.
Članom izbornog povjerenstva ne može
biti imenovana osoba:
1. koja se ne može kandidirati u smislu odredaba
članova 1.6, 1.7 i 1.7a Poglavlje I Izbornog
Zakona;
2. koja je član najvišeg izvršnog-političkog tijela
političke stranke ili koalicije (predsjednik,
potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog
odbora ili glavnog odbora);
3. koja je nositelj izabranog mandata ili je član
izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima
predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Zakona;
4. koja je izborni kandidat za bilo koju razinu vlasti
i
5. kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna
za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih
zakona ili propisa, za koju je osobno odgovorna,
računajući od dana pravomoćnosti odluke.
Član Općinskog izbornog povjerenstva ne može
biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog
subjekta, koji sudjeluje na izborima niti osoba koja
je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na
kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže.
V.
Sastav Općinskog izbornog povjerenstva
će, u pravilu, odražavati ravnopravnu zastupljenost
spolova.
VI.
Uz prijavu na javni natječaj potrebno je
dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. kraći životopis sa osobnim podacima (ime i
prezime, ime oca, JMBG, točna adresa, broj
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telefona za kontakt) kao i podatke o kretanju u
službi.
2. ovjerena fotokopija diplome o završenom
stupnju i vrsti stručne spreme,
3. ovjerena fotokopija osobne iskaznice,
4. uvjerenje o prebivalištu,
5. dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (potvrda
Općinskog izbornog povjerenstva o radu u
biračkom odboru, rješenje o imenovanju u
Općinsko izborno povjerenstvo ili neki drugi dokaz
koji može potvrditi da kandidat ima izborno
iskustvo),
6. svojeručno potpisano i od nadležnog organa
ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti,
7. svojeručno potpisana i od nadležnog organa
ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz članka 2.3
Izbornog Zakona BiH,
8. uvjerenje o nekažnjavanju.
VII.
Javni natječaj će biti objavljen u
„Večernjem listu“, Oglasnoj ploči općine Čitluk i
web stranici općine Čitluk.
Rok za podnošenje prijava na javni oglas je
osam dana od dana objavljivanja u „Večernjem
listu“.
Nepotpune i nepravovremene se neće uzeti
u razmatranje.
Prijave na Natječaj dostaviti u zatvorenim
kovertama s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA
IMENOVANJE
ČLANOVA
OPĆINSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA ČITLUK – NE
OTVARAJ“ na adresu: Odbor za Izbor i imenovanje

Općinskog vijeća Čitluk, Trg žrtava Domovinskog
rata 1, 88260 ČITLUK.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-184/5-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 6.14. 44. 76. i 78.
Zakona o građevnom zemljištu Federacije Bosne i
Hercegovine, ("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj:25/03, 67/05), članka 8. stavak
3. točke 8, a u svezi članka 13. Zakona o načelima

Broj 5 -

Stranica 89

lokalne samouprave, ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj: 49/06) i članka 111. a
u svezi članka 27. točka 2. i 7. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće
na sjednici održanoj dana 29. listopada 2015.
godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o određivanju građevnog zemljišta
u državnom vlasništvu
Članak 1.
Ovom odlukom u skladu sa Prostornim
planom općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 7/13)
određuje se građevno zemljište na dijelu područja
općine Čitluk, točnije na dijelu prostora
obuhvaćeno u K.O.Vionica, K.O.Blatnica, K.O.
Krućevići, K.O.Čitluk, K.O.Međugorje, K.O.Veliki
Ograđenik, K.O. Biletići, K.O. Bijakovići, K.O.
Podpolje.
Članak 2.
Građevnim zemljištem
nekretnine označene kao:

određuju

A. a.) lokalitet „Garišta“ K.O. Čitluk
- k.č. 1411/4 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 523 m2;
- k.č. 1411/5 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 530 m2;
- k.č. 1411/6 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 530 m2 ;
- k.č. 1411/7 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 530 m2 ;
- k.č. 1411/8 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 530 m2 ;
- k.č. 1411/9 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 530 m2 ;
- k.č. 1411/10 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 534 m2;
- k.č. 1411/11 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 530 m2;
- k.č. 1411/12 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 540 m2 ;
- k.č. 1411/13 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 530 m2 ;
- k.č. 1411/14 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 556 m2 ;
- k.č. 1411/15 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 530 m2 ;

se

68/453
68/454
68/455
68/456
68/457
68/458
68/459
68/460
68/461
68/462
68/463
68/464
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- k.č. 1411/16 (novi premjer), k.č. 68/465
(stari premjer), površine 583 m2 ;
- k.č. 1411/17 (novi premjer), k.č. 68/466
(stari premjer), površine 530 m2 ;
sve K.O. Čitluk
b.) lokalitet „Blizne Gomile“ K.O. Čitluk
k.č. 1437/19 (novi premjer), k.č. 69/147
(stari premjer), površine 955 m2 ; K.O.Čitluk
B. „Gospodarska zona Blizanci“ K.O. Biletići
(novi premjer), što odgovara
K.O. Blizanci (stari premjer)
- k.č. 1575/16 (novi premjer), k.č. 486/733
(stari premjer), površine 2500 m2
- k.č. 1575/17 (novi premjer), k.č. 486/734
(stari premjer), površine 2500 m2
- k.č. 1575/35 (novi premjer), k.č. 486/731
(stari premjer), površine 2500 m2
- k.č. 1575/19 (novi premjer), k.č. 487/736
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/20 (novi premjer), k.č. 487/737
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/21 (novi premjer), k.č. 486/738
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/22 (novi premjer), k.č. 486/741
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/23 (novi premjer), k.č. 486/742
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/24 (novi premjer), k.č. 486/743
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/25 (novi premjer), k.č. 486/744
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/26 (novi premjer), k.č. 486/745
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/3 (novi premjer), k.č. 486/729
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/33 (novi premjer), k.č. 486/740
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/32 (novi premjer), k.č. 486/739
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/31 (novi premjer), k.č. 486/746
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/30 (novi premjer), k.č. 486/747
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/29 (novi premjer), k.č. 486/748
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/28 (novi premjer), k.č. 486/749
(stari premjer), površine 2468 m2
- k.č. 1575/27 (novi premjer), k.č. 486/750
(stari premjer), površine 2468 m2
sve K.O. Biletići (novi premjer), što
odgovara K.O. Blizanci (stari premjer).
C. lokalitet „Rudina“ K.O. Krućevići
- k.č. 208/6 (novi premjer), k.č. 1002/73 (stari
premjer), površine 500 m2

-
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k.č. 208/7 (novi premjer), k.č. 1002/74 (stari
premjer), površine 496 m2
k.č. 208/8 (novi premjer), k.č. 1002/75 (stari
premjer), površine 996 m2
k.č. 208/9 (novi premjer), k.č. 1002/76 (stari
premjer), površine 999 m2
sve K.O. Krućevići

D. lokalitet „Vlaka“ K.O. Blatnica
- k.č. 2820/7 (novi premjer), k.č. 542/124 (stari
premjer), površine 500 m2
- k.č. 2820/8 (novi premjer), k.č. 542/125 (stari
premjer), površine 500 m2
- k.č. 2820/9 (novi premjer), k.č. 542/126 (stari
premjer), površine 867 m2
- k.č. 2820/10 (novi premjer), k.č. 542/127 (stari
premjer), površine 500 m2
- k.č. 2820/11 (novi premjer), k.č. 542/128 (stari
premjer), površine 483 m2
sve K.O. Blatnica
E. lokalitet „Trtle“ K.O. Veliki Ograđenik
- k.č. 383/8 (novi premjer), k.č. 314/287 (stari
premjer), površine 1203 m2
F. lokalitet „Gospodarska zona Tromeđa“
K.O. Međugorje
- k.č. 17/102 (novi premjer), k.č. 1/1458 (stari
premjer) površine 583 m2
- k.č.
17/84 (novi premjer), 1/1415 (stari
premjer), površine 4149 m2
- k.č.
17/85 (novi premjer), 1/1416 (stari
premjer), površine 4145 m2
- k.č.
17/86 (novi premjer), 1/1417 (stari
premjer), površine 4679 m2
- k.č.
16/1 (novi premjer), 1/1418 (stari
premjer), površine 4210 m2
- k.č.
16/11 (novi premjer), 1/1419 (stari
premjer), površine 4213 m2
- k.č.
16/12 (novi premjer), 1/1420 (stari
premjer), površine 4216 m2
- k.č.
16/13 (novi premjer), 1/1421 (stari
premjer), površine 4706 m2
- k.č.
16/15 (novi premjer), 1/1423 (stari
premjer), površine 4412 m2
- k.č.
16/16 (novi premjer), 1/1424 (stari
premjer), površine 4411 m2
- k.č.
16/17 (novi premjer), 1/1425 (stari
premjer), površine 4411 m2
- k.č.
16/18 (novi premjer), 1/1426 (stari
premjer), površine 4411 m2
- k.č.
16/19 (novi premjer), 1/1427 (stari
premjer), površine 4909 m2
G. lokalitet K.O. Vionica
- k.č. 1337/6 (novi premjer), k.č. 91/1706 (stari
premjer) površine 817 m2
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k.č. 2424/34 (novi premjer), k.č. 91/1708 (stari
premjer) površine 508 m2
k.č. 2424/35 (novi premjer), k.č. 91/1709 (stari
premjer) površine 504 m2
k.č. 2424/36 (novi premjer), k.č. 91/1710 (stari
premjer) površine 512 m2
k.č. 2424/37 (novi premjer), k.č. 91/1711 (stari
premjer) površine 513 m2
k.č. 2424/38 (novi premjer), k.č. 91/1712 (stari
premjer) površine 504 m2
k.č. 2424/39 (novi premjer), k.č. 91/1713 (stari
premjer) površine 528 m2
k.č. 2424/18 (novi premjer), k.č. 91/1668 (stari
premjer) površine 550 m2
k.č. 2424/19 (novi premjer), k.č. 91/1669 (stari
premjer) površine 500 m2
k.č. 2424/20 (novi premjer), k.č. 91/1670 (stari
premjer) površine 875 m2
k.č. 2424/21 (novi premjer), k.č. 91/1671 (stari
premjer) površine 500 m2
k.č. 2424/22 (novi premjer), k.č. 91/1672 (stari
premjer) površine 500 m2
k.č. 2424/23 (novi premjer), k.č. 91/1673 (stari
premjer) površine 500 m2
k.č. 2424/24 (novi premjer), k.č. 91/1674 (stari
premjer) površine 500 m2
k.č. 2424/26 (novi premjer), k.č. 91/1676 (stari
premjer) površine 500 m2

H. lokalitet K.O. Bijakovići
- k.č. 84/4 (novi premjer), k.č. 91/1863 K.O.
Šurmanci (stari premjer) površine 426 m2
- k.č. 382/13 (novi premjer), k.č. 91/1864 K.O.
Šurmanci (stari premjer) površine 600 m2
- k.č. 84/5 (novi premjer), k.č. 91/1905 K.O.
Šurmanci (stari premjer) površine 600 m2
I. lokalitet „Grečica“ K.O. Podpolje
- k.č. 1611/6 (novi premjer), k.č. 1616/61 K.O.
Čitluk (stari premjer) površine 1000 m2
Članak 3.
Sastavni dio ove odluke su kopije
katastarskog plana u kojima su ucrtane sve parcele
obuhvaćene ovom odlukom.
Članak 4.
Nalaže se Zemljišno- knjižnom uredu
Općinskog suda Mostar, odjel Čitluk, da temeljem
ove odluke u zemljišnim knjigama upiše pravo
vlasništva na predmetnim nekretninama u korist
Općine Čitluk, Trg žrtava Domovinskog rata 1, ID
broj:4227147160002, sa dijelom 1/1.
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Također na nekretninama iz članku 2. ove
odluke u zemljišnim knjigama i katastarskom
operatu izvršiti će se upis promjena kulture i to
umjesto postojeće kulture upisati će se gradilište.
Članak 5.
Na nekretninama iz članka 2. ove odluke
mogu se graditi građevine samo pod uvjetom
određenim zakonom i propisima koje u okviru
svojih prava i dužnosti donosi Općina.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u « Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-184/8-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 14. stavak 3. Zakona o
izvlaštenju/eksproprijaciji
("Službene
novine
FBiH", broj: 70/07 i 36/10), članka 41. i 80.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine
Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 4/2000)
i članka 27. točka 25 i 30. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13 ), rješavajući po
zahtjevu Ministarstva prometa i veza HNŽ, broj:
08-04-51-844/15 od 28.10.2015.godine, radi
davanja prethodnog mišljenja radi donošenja
Odluke o utvrđivanju općeg interesa za
Hercegovačko-neretvansku
županiju
za
rekonstrukciju regionalne ceste R-425 /ŽitomislićiČitluk-Široki Brijeg/, dionica Tromeđa-Hamzići,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
29. listopada 2015. godine, d o n i j e l o j e
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ODLUKU
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje pozitivno
mišljenje na Odluku o utvrđivanju općeg interesa
za
Hercegovačko-neretvansku
županiju
za
rekonstrukciju regionalne ceste R-425 /ŽitomislićiČitluk-Široki Brijeg/, dionica Tromeđa-Hamzići, a
sve radi potrebe rješavanja imovinsko-pravnih
odnosa i izuzimanja nekretnina uz navedenu
regionalnu cestu upisanih u katastarskim općinama
K.O. Dragićina, K.O. Hamzići, K.O.Mali
Ograđenik i K.O. Veliki Ograđenik i K.O.Služanj.
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: 01-06-184/10-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. 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, 5/04 i 1/14), 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, 6/08 i 3/13), Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 29.
listopada 2015. godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Školskog odbora
Osnovne škole Čerin u Čerinu
Članak 1.
Violeta Martinović, predstavnica roditelja u
Školskom odboru Osnovne škole Čerin u Čerinu,
razrješuje se dužnosti zbog ostavke.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit 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
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-184/6-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. 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, 5/04 i 1/14), 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, 6/08 i 3/13), Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 29.
listopada 2015. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Čerin u Čerinu
Članak 1.
Sanda Sušac, predstavnica roditelja imenuju
se za člana Školskog odbora Osnovne škole Čerin
iz Čerina.
Mandat imenovane traje do isteka mandata
članova koji su imenovani rješenjem Općinskog
vijeća Čitluk, broj: 01-06-82/5-13, od 04. srpnja
2013. 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: 01-06-184/7-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 141/186 K.O. Čalići (stari premjer) u površini
od 304 m2, što odgovara po novom premjeru k.č.
415/8 u površini od 304 m2 K.O. Čalići, utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Ivana (Jure) Sabljić iz
Čalića, kao graditelja dvorišnog prostora
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Ivan (Jure) Sabljić iz Čalića dužan je
platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 304 m2, iznos od 8,oo KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
3.162,oo
KM
(tritisućestotinušezdesetdvije
konvertibilne marke), na račun Općinskog vijeća
Čitluk broj: 3380002200014877, kod UniCredit
banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Ivana (Jure) Sabljić iz
Čalića sa dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Ivan (Jure) Sabljić iz Čalića, 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: 01-06-153/5-15.
Čitluk, 24. rujna 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Stranica 93
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Na temelju članka 61.Zakona o građevnom
zemljištu ("Službene novine F BiH", broj: 25/03 i
67/05), članka 21. stavak 2., članka 27. točka 2. i
7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj:2/08, 6/08 i 3/13), članka 4. Odluke o
uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02, 4/02 i 8/13),
rješavajući po zahtjevu Ivana (Jure) Sabljić iz
Čalića, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen dvorišni
prostor bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
24. rujna 2015. godine, d o n i j e l o j e

Broj 5 -

66

Na temelju članka 61.
Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 4.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog
zemljišta iz društvenog vlasništva u svrhu gradnje
objekata trajnog karaktera («Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk» broj: 1/02, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Franke (Vlade)
Prusac iz Čalića, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen
stambeno-poslovni objekt bez prava korištenja radi
građenja, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 29. listopada 2015. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 210/6 K.O. Dragićina (stari premjer) u površini
od 20 m2, što odgovara po novom premjeru k.č. br.
810/3 u površini od 20 m2 K.O. Čerin, utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Franke (Vlade) Prusac iz
Čalića i Anđe (Marka) Radišić iz Zagreba, kao
graditelja stambeno-poslovnog objekta izgrađenog
na tom zemljištu.
2. Franka (Vlade) Prusac iz Čalića i Anđa
(Marka) Radišić iz Zagreba dužne su platiti
naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 20 m2, iznos od 8,oo KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi 208,oo
KM (dvijestotineosam konvertibilnih maraka), na
račun
Općinskog
vijeća
Čitluk
broj:
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah
po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Franke (Vlade) Prusac iz
Čalića sa dijelom 1/2 i Anđe (Marka) Radišić iz
Zagreba sa dijelom 1/2, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Franka (Vlade) Prusac iz Čalića i Anđa
(Marka) Radišić iz Zagreba, dužne su 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

68

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 27. točka 24. i 25. 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 24. rujna 2015.
godine d o n i j e l o j e

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-184/9-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

ZAKLJUČAK

________________________
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Na temelju članka 27, točka 7. i članka 111.
stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
313), te članka 88. stavak 3. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
raspravljajući o prijedlogu Općinskog načelnika u
svezi zahtjeva PZ "Agroplod" p.o.Čitluk od
23.09.2015. godine, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici od 24. rujna 2015. godine d o n o s i

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Skupštine Javnog
poduzeća "BROĆANAC" d.o.o. 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

Z A K L J U Č A K
I.
Ovlašćuje se Načelnik općine Čitluk da može
sklopiti ugovor sa Poljoprivrednom zadrugom
"Agroplod" p.o. Čitluk na ime rješavanja i uklanjanja
izgorjelih objekata ove zadruge u katastrofalnom
požaru od 03.07.2010. godine, na k.č. 5572/14,
k.č.br. 5572/15 i k.č.br. 5572/16. K.O. Čitluk (novi
premjer), što odgovara dijelu k.č.1306/1 (stari
premjer).
II.
Ovaj zaključak 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: 01-06-153/6-15.
Čitluk, 24. rujna 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-153/2-15.
Čitluk, 24. rujna 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 63. stavak 3. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije
BiH» broj: 46/10) i članka 111., a u svezi sa
člankom 27. Statuta općine Čitluk («Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk» broj: 2/08,
6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 29. listopada 2015. godine d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na izmjene i dopune
Statuta Gradske ljekarne Čitluk
Članak 1.
Daje se suglasnost na traženje Gradske
ljekarne Čitluk da se u Statutu dopune odredbe o
djelatnosti sukladno Klasifikaciji djelatnosti BiH
2010.
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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

Broj 5 -
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podataka u općinama nisu u mogućnosti ishoditi
osobne dokumente.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-184/11-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 27. točka 30. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), te članka
90. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk",
broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 29. listopada 2015. godine d o n o s i
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk upućuje Inicijativu
prema Parlamentarnoj skupštini Bosne i
Hercegovine u smislu iznalaženja prijelaznog
rješenja u svezi Zakona o prebivalištu i boravištu
državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik
Bosne i Hercegovine", broj: 32/01 i 56/08),
odnosno točnije članka 2. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu
državljana Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik
Bosne i Hercegovine", broj: 58/15), kojim je
mijenjan članka 8. temeljenog zakona.
Inicijativa se upućuje zbog svakodnevnog
obraćanja većeg broja građana pri rješavanju
pitanja njihovih osobnih podataka, odnosno
nemogućnosti da temeljem članka 8. navedenog
zakona kao jedan od dokaza da imaju valjanu
osnovu za prebivalište na adresi na kojoj se
prijavljuju daju dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu
ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za
stanovanje. Riječ o građanima koji žive u
obiteljskim kućama na kojima nisu provedeni
postupci ostavinske rasprave, te građana koji iz
razloga nesređenih katastarskih i gruntovnih

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
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Broj: 01-06-184/12-15.
Čitluk, 29. listopada 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

Broj 5 -

Stranica 96

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Čitluk, 24.11.2015.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 BiH.

