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Na temelju članka 8. stavak 3. alineja
četvrta i članka 13. stavak 2. alineja četvrta,
Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH
("Službene novine FBiH", broj: 49/06), članka 15.
točka 4. Zakona o komunalnoj djelatnosti
("Narodne novine HNŽ", broj: 4/04), kao i članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk",broj: 2/08 i 6/08), te članka 88. stavak 2.,
članka 113. alineja treća, članka 114. i članka 115.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/11) sukladno članku 9. točka 3.
Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Općinsko

Rujan 2011.

vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 06.srpnja
2011. godine d o n i j e l o j e

•

O UVOĐENJU (NAPLATI) POSEBNOG
KOMUNALNOG DOPRINOSA
- EKOLOŠKE PRISTOJBE

Visina doprinosa iznosi 1,00 KM, po
jednom ostvarenom noćenju.
•

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se poseban
komunalni doprinos - ekološka pristojbe (u
daljnjem tekstu: doprinos) u općini Čitluk,
obveznici uplate doprinosa, visina posebnog
doprinosa, način prikupljanja sredstava za
doprinos, djelatnosti koje će se financirati od
sredstava prikupljenim doprinosom, kontrola i
nadzor nad provođenjem ove odluke, te kaznene
odredbe.
Obveznici uplate doprinosa
Članak 2.

Način plaćanja doprinosa
Članak 4.

Obveznici uplate doprinosa iz članka 2.
točke 1 ove odluke dužni su uplatiti sredstva u
roku od 5 dana od dana pružene usluge na općinski
depozitni račun broj: 3380002200014877, šifra
prihoda: 722441.
Članak 5.
Općinski načelnik će donijeti poseban akt
o načinu vođenja evidencije i plaćanja doprinosa.
•

Obveznici uplate doprinosa su:
1. Domaće i inozemne putničke agencije,
organizatori putovanja i smještaja gostiju
na području općine Čitluk;
2. Pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici
objekata koji se bave pružanjem usluga
smještaja bilo da im je pružanje ovih
usluga glavna ili dodatna djelatnost;
3. Inozemni vlasnici objekata ili stanova u
slučaju da iste koriste osobe bez njihove
nazočnosti ili osobe koje se zateknu u
takvim objektima,
4. Humanitarne i vjerske organizacije koje
pružaju usluge smještaja (izuzev smještaja
vjerskih službenika koje angažiraju župni
uredi) i koje djeluju na području općine
Čitluk.
Poseban doprinos se plaća za noćenje
osobe starije od 12 godina.
Pod smještajnim objektima u smislu ove
Odluke podrazumijevaju se: hotel,
pansion, motel, apartman, odmaralište za
djecu i omladinu, kamp, kuća i stan za
odmor, soba za iznajmljivanje, lječilište,
apartman kojeg pravna i fizička osoba
izdaje turistima i putnicima i svi drugi
objekti u kojima se turistima i putnicima
pružaju usluge smještaja.

Visina doprinosa
Članak 3.

O D L U K U

•
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Djelatnosti koje će se financirati iz
doprinosa
Članak 6.

Sredstva
prikupljena
temeljem
ovoga
doprinosa trošit će se isključivo za :
- izgradnja i održavanje sustava odvodnje i
prečišćavanje otpadnih voda,
- unapređenje stanja okoliša, saniranje deponije
i otpada, očuvanje i obnavljanje kulturnih i
estetskih vrijednosti krajolika i kulturnih dobara i
- održavanje komunalnih, infrastrukturnih
javnih površina.
•

Nadzor nad provođenjem ove odluke
Članak 7.

Nadzor nad provođenjem naplate doprinosa
obavlja Odsjek inspekcijskih poslova općine
Čitluk, ovlaštene osobe kao i nadležni komunalni
redari, svatko u okviru svojih nadležnosti
utvrđenih propisima.
•

Kaznene odredbe
Članak 8.

Novčanom kaznom od 1.000,00 - 5.000,00
KM kazniti će se za prekršaj fizička i pravna

Rujan 2011.
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osoba - obveznik uplate doprinosa koja u
određenom roku iz članka 4. Odluke ne uplati
doprinos ili ako prijavi netočne podatke, odnosno
ne vodi urednu evidenciju sukladno propisanom
aktu iz članka 5. ove odluke.
Za prekršaj iz predhodnog stavka kazniti
će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom od 300,00 KM.
Članak 9.
Novčanom kaznom od 1.000,00 - 2.000,00
KM kazniti će se za prekršaj fizička i pravna osoba
- obveznik uplate doprinosa ako ne omogući
ovlaštenoj osobi nesmetano utvrđivanje i kontrolu
svih elemenata koji su osnov za utvrđivanje i
plaćanje doprinosa.
Za prekršaj iz predhodnog stavka kazniti
će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom od 300,00 KM.
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u “Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk", a počinje se
promjenjivati od 01. siječnja 2012. godine.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-63/3-11.
Čitluk, 06. srpnja 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

75
Temeljem članka 7. stavci 3.-8. Zakona o
javnom redu i miru ("Narodne novine HNŽ", broj:
9/09), odredbama Pravilnika o dopuštenoj razini
buke ("Narodne novine HNŽ", broj: 4/05) i članka
27. točka 2. i 25. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća Čitluk", broj: 2/08 i
6/08), te članka 75. Pravilnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 28. rujna 2011. godine,
donijelo je
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ODLUKU
O OBVEZNOM OGRANIČAVANJU LIMITIRANJU UREĐAJA
ZA REPRODUCIRANJE GLAZBE

Članak 1.
Ovom odlukom propisuje se obvezno
ograničavanje
limitiranje
uređaja
za
reproduciranje glazbe do razine propisane
dopuštene buke u ugostiteljskim objektima,
salonima za zabavu, disko klubovima i drugim
objektima iste ili slične djelatnosti i namjene (u
daljnjem tekstu: objekt), na prostoru općine Čitluk,
a sve prema dopuštenoj granici razine buke
propisane Pravilnikom o dopuštenoj razini buke
("Narodne novine HNŽ", broj: 4/05), (u daljnjem
tekstu: Pravilnik).
Članak 2.
Vlasniku, odnosno posjedniku objekta nije
dozvoljeno korištenje uređaja za reproduciranje
glazbe u objektu bez instaliranog uređaja za
ograničavanje - limitiranje glazbe na uređaju za
reproduciranje glazbe.
Članak 3.
Vlasnici ugostiteljskih objekata i objekata
za izvođenje zabavnih igara u kojima se pušta ili
izvodi glazba putem svih vrsta glazbenih uređaja,
uređaja za reproduciranje i pojačavanje zvuka i
svih vrsta audio-vizualnih uređaja dužni su u
sustav ozvučenja ugraditi limitator (graničnik) u
roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu
ove odluke.
Članak 4.
Ograničavanje - limitiranje uređaja za
reproduciranje glazbe do razine dopuštene buke
propisane u Pravilniku, u svim objektima na
prostoru općine Čitluk, vršit će stručna
organizacija koju će nakon zakonski provedenog
natječaja odrediti općinski načelnik, a na trošak
vlasnika, odnosno posjednika objekta.
Članak 5.
Vlasnik, odnosno posjednik objekta
obvezan je omogućiti pristup i nesmetan rad u
objektu pravnoj ili fizičkoj osobi koja predoči na
uvid ovlast iz članka 4. ove odluke za postavljanje

Rujan 2011.
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uređaja za ograničavanje - limitiranje glazbe na
uređaje za reproduciranje glazbe.

-

Članak 6.

-

Nadležna općinska služba za gospodarstvo
izdaje rješenja za izvođenje glazbe u živo putem
svih vrsta glazbenih uređaja, kao i svih vrsta audiovizuelnih uređaja u objektima iz članka 1. Odluke,
pod uvjetom da se isti u cjelosti pridržavaju
odredbi Pravilnika, te radnog vremena pobliže
utvrđenog u Odluci o radnom vremenu trgovačkih,
obrtničkih i ugostiteljskih radnji-objekata na
području općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/10 prečišćeni tekst) ( u daljnjem tekstu: Odluka o
radnom vremenu).
Na rješenje iz prethodnog stavka plaća se
posebna pristojba u iznosu od 100,00 KM.
Članak 7.
U izuzetnim slučajevima (koncerti,
kulturne i turističke manifestacije, narodna veselja,
i slično), Općinski načelnik može svojim rješenjem
dozvoliti puštanje i izvođenje glazbe sa krajnjim
nivoom buke višim od dozvoljenog i izvan
dozvoljenog vremena, a sve sukladno članku 4.
Odluke o radnom vremenu.

Članak 10.
Nadzor nad provođenjem ove odluke vršit
će nadležni inspektori u Odsjeku inspekcijskih
poslova Općine Čitluk i nadležna Policijska
stanica.
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u "Službenom glasilu Općinskog vijeća općine
Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-95/2-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Članak 8.
Novčanom kaznom od 500,00 KM do
1.500,00 KM kaznit će se gospodarsko društvo ili
druga pravna osoba koja:
- koristi uređaj za reproduciranje glazbe bez
postavljenog uređaja za ograničavanje limitiranje glazbe (članak 2. Odluke),
- ne omogući pristup i nesmetan rad
ovlaštenoj osobi za postavljanje uređaja za
ograničavanje - limitiranje glazbe na
uređaj za reproduciranje glazbe (članak 4.
Odluke).
Odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit
će se za prekršaje utvrđene u prethodnom stavku
novčanom kaznom od 300,00 KM do 500,00 KM.
Članak 9.
Novčanom kaznom od 300,00 KM do
500,00 KM kazniti će se vlasnik radnje-objekta
kao odgovorna osoba koja:

koristi uređaj za reproduciranje glazbe bez
postavljenog uređaja za ograničavanje limitiranje glazbe (članak 2.Odluke);
ne omogući pristup i nesmetan rad
ovlaštenoj osobi za postavljanje uređaja za
ograničavanje - limitiranje glazbe na
uređaj za reproduciranje glazbe (članak
4.Odluke).

___________________________

76
Na temelju članka 104a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine
HNŽ",broj: 5/00, 4/04 i 5/04), te članka 111.stavak
3., a u svezi s člankom 27.točka 18. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08),Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 28. rujna 2011.godine
donosi
R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Školskog odbora
Osnovne škole Čerin u Čerinu
Članak 1.
Marija Šarac i Josipa Prusina, predstavnice
djelatnika u Školskom odboru Osnovne škole
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Čerin u Čerinu razrješuju se dužnosti zbog
podnošenja ostavki.
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: 01-06-95/5-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

___________________________

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-95/4-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

77
Na temelju članka 104a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine
HNŽ", broj: 5/00, 4/04 i 5/04) , te članka 111.
stavak 3., a u svezi s člankom 27.točka 18. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 28. rujna
2011.godine d o n o s i
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Na temelju članka 44.,45. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj:1/02 i 4/02), rješavajući
u predmetu Drage (Bosiljka) Barbarić iz Blatnice,
za dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje
stambeno-poslovnog objekta, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 28. rujna 2011.
godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE

R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Čerin u Čerinu

1. Dragi (Bosiljka) Barbarić iz Blatnice,
dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja,
izvangradsko građevno zemljište iz državnog
vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje
stambeno-poslovnog objekta, označeno kao:

Članak 1.

-k.č.1/177 "Vlaka Gaj" površine 621m2
(nova k.č.172/22) K.O. Čitluk.

Silvana
Smoljan
i
Vinka
Sušac,
predstavnice djelatnika, imenuju se za članove
Školskog odbora Osnovne škole Čerin iz Čerina.
Mandat imenovanih traje do isteka mandata
članova koji su imenovani rješenjem broj: 01-0689/7-09 od 16.srpnja 2009. godine.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".

2. Drago (Bosiljka) Barbarić iz Blatnice,
dužan je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 12,50 KM/m2, što ukupno iznosi 7.812,oo KM,
na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3. Dragi (Bosiljka) Barbarić iz Blatnice,
dodjeljuje se na korištenje predmetno zemljište
pod uvjetom da u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja podnese zahtjev nadležnoj
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općinskoj službi za upravu da joj se izda odobrenje
za građenje, odnosno da u roku od jedne godine od
dana izdavanja odobrenja za građenje izvede
pretežne radove, u protivnom oduzet će mu se to
pravo.

u svrhu gradnje stambenog objekta, Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 28. rujna
2011. godine, d o n i j e l o j e

4. Imenovani je oslobođen
naknade za pogodnosti - renta.

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

plaćanja

5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
Drage (Bosiljka) Barbarić iz Blatnice,
2603965151331 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. Drago (Bosiljka) Barbarić iz Blatnice,
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: 01-06-95/7-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 44.,45. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj:1/02 i 4/02), rješavajući
u
predmetu
Andrije (Mate)
Pehar
iz
G.V.Ograđenika, za dodjelu izvangradskog
građevnog zemljišta na korištenje putem natječaja

RJEŠENJE

-k.č. 314/265 "Pribojac" pašnjak u površini
od 1054 m2 (nova k.č.1898/10) K.O. Veliki
Ograđenik.
2.Andrija (Mate) Pehar iz G.V.
Ograđenika, dužan je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 6,30 KM/m2, što ukupno iznosi 6.640,oo KM,
na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3.Andriji (Mate) Pehar iz G.V.
Ograđenika, dodjeljuje se na korištenje predmetno
zemljište pod uvjetom da u roku od jedne godine
od pravomoćnosti rješenja podnese zahtjev
nadležnoj općinskoj službi za upravu da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno da u roku od jedne
godine od dana izdavanja odobrenja za građenje
izvede pretežne radove, u protivnom oduzet će mu
se to pravo.
4.Imenovani je oslobođen
naknade za pogodnosti - renta.

plaćanja

5.Zemljišno knjižni ured Općinskog suda u
Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
Andrije (Mate) Pehar iz G.V.Ograđenika,
JMBG:0711985150080, 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.Andrija (Mate) Pehar iz G.V.
Ograđenika, 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: 01-06-95/8-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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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 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Dalibora (Ivana) Pehar iz Gradnića, za
utvrđivanje prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađen stambeni objekt
bez prava korištenja radi građenja, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 28. rujna 2011.
godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.24/203
u površini od 755 m2, upisana u zk.ul.br.6 k.o.
Gradnići (po novom premjeru k.č. br.256/13 u
površini od 755 m2, utvrđuje se pravo vlasništva u
korist Dalibora (Ivana) Pehar iz Gradnića, kao
graditelja stambenog objekta izgrađenog na tom
zemljištu.
2. Dalibor (Ivana) Pehar iz Gradnića, dužan
je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište, iznos od 6,oo KM/m2 uvećan za 30% na
ime legalizacije, što ukupno iznosi 5.889,oo KM
(pettisućaosamstoosamdesetkonvertibilnihmaraka),
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 Dalibora (Ivana) Pehar iz
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Gradnića, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.
4. Dalibor (Ivana) Pehar iz Gradnića,
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: 01-06-95/9-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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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 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Draženka (Mirka) Sabljić iz Čalića, za
utvrđivanje prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađen stambeni objekat
bez prava korištenja radi građenja, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 28. rujna 2011.
godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.
141/182 u površini od 562 m2, upisanom u
zk.ul.br.95 k.o. Čalići (po novom premjeru k.č. br.
437/13 u površini od 562m2 k.o. Čalići), utvrđuje
se pravo vlasništva u korist Draženka (Mirka)
Sabljić iz Čalića, kao graditelja stambenog objekta
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Draženko (Mirka) Sabljić iz Čalića,
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno
građevinsko zemljište, iznos od 6,oo KM/m2
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi 4.384,oo KM (četiritisućetristotine-
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osamdesetčetirikonvertibilnemarke)
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, Draženka (Mirka) Sabljić
iz Čalića, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.
4. Draženko (Mirka) 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: 01-06-95/10-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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premjeru k.č. br. 573/3 u površini od 1204 m2 k.o.
Veliki Ograđenik), utvrđuje se pravo vlasništva u
korist Dobre (Ivana) Zovko iz V. Ograđenika, kao
graditelja stambenog objekta izgrađenog na tom
zemljištu.
2. Dobro (Ivana) Zovko iz V.Ograđenika,
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno
građevinsko zemljište, iznos od 6,oo KM/m2
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi 9.391,oo KM (devettisućatristotinedevedesetjednakonvertibilnamarka)
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, Dobre (Ivana) Zovko iz
V.Ograđenika, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Dobro (Ivana) Zovko iz V.Ograđenika,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk,
broj: 3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Na temelju članka
61.
Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj:25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Dobre (Ivana) Zovko iz
G.V.Ograđenika, za utvrđivanje prava vlasništva
na građevnom zemljištu na kojem je izgrađen
stambeni objekat bez prava korištenja radi
građenja, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 28.rujna 2011. godine, d o n i j e l o
je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.
314/302 u površini od 1204 m2, upisanom u
zk.ul.br. 324 k.o. Veliki Ograđenik (po novom

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-95/11-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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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 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Zdravka (Cvitana) Džida iz
V.Ograđenika, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen
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stambeni objekt bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
28. rujna 2011. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.
314/300 u površini od 500 m2, upisanom u
zk.ul.br.324 k.o. Veliki Ograđenik (po novom
premjeru k.č. br. 1898/11 u površini od 500 m2 k.o.
Veliki Ograđenik), utvrđuje se pravo vlasništva u
korist Zdravka (Cvitana) Džida iz V. Ograđenika,
kao graditelja stambenog objekta izgrađenog na
tom zemljištu.
2.
Zdravko
(Cvitana)
Džida
iz
V.Ograđenika, dužan je platiti naknadu za
dodijeljeno građevinsko zemljište, iznos od 6,oo
KM/m2 uvećan za 30% na ime legalizacije, što
ukupno iznosi 3.900,oo KM (tritisućedevetstotina
konvertibilnih maraka) na račun Općinskog vijeća
Čitluk broj: 3380002200014877, kod UniCredit
banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1.ovog rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist, Zdravka (Cvitana) Džida
iz V.Ograđenika, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Zdravko (Cvitana) Džida
iz
V.Ograđenika, dužan je na ime troškova postupka
uplatiti iznos od 340,oo KM na račun Općinskog
vijeća Čitluk, broj: 3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-95/12-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 44.,45. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
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općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj:1/02 i 4/02), rješavajući
u predmetu Župnog ureda sv. Ante Padovanskoga,
Ploče-Tepčići
iz
Tepčića,
za
dodjelu
izvangradskog građevnog zemljišta na korištenje
neposrednom pogodbom u svrhu gradnje i
uređenja dvorišta oko izgrađenog vjerskog objekta
u Tepčićima, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 28. rujna 2011. godine, d o n i j e l o
je
RJEŠENJE
1. Župnom uredu sv. Ante Padovanskoga,
Ploče-Tepčići iz Tepčića, dodjeljuje se na
korištenje, neposrednom pogodbom, izvangradsko
građevno zemljište iz državnog vlasništva, uz
naknadu, u svrhu gradnje i uređenja dvorišta oko
izgrađenog vjerskog objekta u Tepčićima,
označeno kao:
-k.č.479/33 "Žuželj" pašnjak u površini od
404m2 (nova k.č.310/14) K.O. Tepčići.
2. Župni ured sv. Ante Padovanskoga,
Ploče-Tepčići iz Tepčića, dužan je na ime naknade
za korištenje izvangradskog građevnog zemljišta
uplatiti iznos od 6,oo KM/m2, što ukupno iznosi
2.424,oo KM, na račun Općinskog vijeća Čitluk
broj: 3380002200014877, kod Uni Credit banke
d.d., odmah po primitku Rješenja.
3. Župnom uredu sv. Ante Padovanskoga,
Ploče-Tepčići iz Tepčića, dodjeljuje se na
korištenje predmetno zemljište pod uvjetom da u
roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja
podnese zahtjev nadležnoj općinskoj službi za
upravu da mu se izda odobrenje za građenje,
odnosno da u roku od jedne godine od dana
izdavanja odobrenja za građenje izvede pretežne
radove, u protivnom oduzet će mu se to pravo.
4. Imenovani je oslobođen
naknade za pogodnosti - renta.

plaćanja

5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
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Župnog ureda sv. Ante Padovanskoga,
Ploče-Tepčići iz Tepčića, 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. Župni ured sv. Ante Padovanskoga,
Ploče-Tepčići iz Tepčića,
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: 01-06-95/13-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-95/3-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 35. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
28. rujna 2011. godine, d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK
I.

___________________________

Ovim zaključkom se određuje naknada
članovima Kolegija Općinskog vijeća Čitluk u
iznosu 50,oo KM po održanoj sjednici.
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Na temelju članka 95 stavak 2. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju («Narodne novine
HNŽ/K»,broj: 5/00, 4/04 i 5/04), te članka 111. 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 28. rujna 2011.godine d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjene
Statuta Osnovne škole Čerin u Čerinu

II.
Ukoliko se sjednica Kolegija Općinskog
vijeća Čitluk održava tijekom radnog vremena,
članovi Kolegija koji su zaposlenici općine Čitluk
nemaju pravo na naknadu iz članka I. ovog
zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog
odbora Osnovne škole Čerin u Čerinu broj: 10387/11 od 08.rujna 2011. godine kojom se mijenja
članak 5. Statuta Škole.
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: 01-06-95/6-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju 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), raspravljajući u svezi
zamolbe tvrtke "MIP Menagment" d.o.o. Čitluk, na
prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici od 28. rujna 2011. godine
donijel o je
Z A K L J U Č A K
Članak 1.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da može
potpisati ugovor o zakupu zemljišta označenog kao
dio k.č. broj 17/1 K.O. Međugorje, u površini od
7775 m2, sa tvrtkom "MIP Menagment" d.o.o.
Čitluk (u daljnjem tekstu: Investitor), koje će
služiti isključivo za potrebe parkinga budućeg
tržnog centra Investitora, na rok od 30 godina, s
cijenom od 1,00 KM/m2 godišnje (protuvrijednost
euro), s mogućnošću produženja ugovora.
Zakupnina za prvih 5 godina se plaća
jednokratno kada Investitor dobije uporabnu
dozvolu za objekt, a kasnije godišnje unaprijed
najkasnije do 01.10. tekuće godine.
Članak 2.
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: 01-06-95/14-11.
Čitluk, 28. rujna 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:
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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
opcinsko.vijece@citluk.ba
Web: www.citluk.ba

- Uredništvo
- OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK

Napomena:
Izdavač ne može preuzeti odgovornost za jezik službenih objava i oglasa koje
objavljujemo u ovom službenom glasilu.
Pozivamo sve one koji ih sastavljaju i upućuju javnosti da se suoče s obvezom
skrbi o hrvatskom jeziku kao službenom jeziku Hrvata u BiH.

