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Na temelju članka 25. Zakona o
prostornom planiranju i korištenju zemljišta na
razini FBiH ("Službene novine FBiH", broj; 2/06,
72/07, 32/08, 4/10 i 45/10) u svezi s odredbama
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji izrade planskih
dokumenata ("Službene novine FBiH", broj: 63/04
i 50/07), članka 27. točka 2 i 17. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), te članka 9.
Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana za
urbano područje naseljenih mjesta Međugorje i
Bijakovići ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 4/14), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 17. rujna 2014. godine,
donijelo je

rujan 2014.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Broj 6

- Stranica 94

ODLUKU
o ustanovljenju i imenovanju članova Savjeta
Urbanističkog plana "MEĐUGORJE BIJAKOVIĆI"

Obveza tajnika Savjeta plana je da vodi sve
tehničke poslove za Savjet plana, između ostalog
vodi zapisnike sa sjednica, koordinira poslove oko
sazivanja sjednica, priprema materijale za sjednice,
osigurava prostorije za sastanke i dr.

Članak 1.
Zbog potrebe stručnog praćenja i
usmjeravanja
izrade
Urbanističkog
plana
"MEĐUGORJE - BIJAKOVIĆI" (u daljnjem
tekstu: Urbanistički plan) ustanovljuje se Savjet
Urbanističkog plana (u daljnjem tekstu: Savjet
plana) od 11 (jedanaest) članova i tajnika Savjeta
plana, koji je sastavljen od stručnih, znanstvenih,
javnih i drugih osoba.
Članak 2.
Za članove Savjeta plana imenuju se:
1. Marin Barbarić, predsjednik
2. fra Marinko Šakota, član
3. Andrija Vasilj, član
4. Marin Sivrić, član
5. Miro Čilić, član
6. Darko Pehar, član
7. Josip Marinčić, član
8. Marijo Bencun, član
9. Tomislav Šego, član
10. Damir Jerković, član
11. Dragan Ostojić, član.
Za tajnika Savjeta plana imenuje se
Franimir Pervan, diplomirani pravnik.

Članak 4.
Članovi Savjeta plana će donijeti Poslovnik
o radu kojim će se urediti način rada, mjesto
održavanje
sjednica i materijalno-tehničke
pretpostavke za rad Savjeta plana, koje će osigurati
nositelj pripreme za izradu Urbanističkog plana.
Članak 5.
Za sudjelovanje u radu Savjeta plana,
članovima i tajniku Savjeta plana pripada naknada.
Visinu naknade iz prethodnog stavka
utvrdit će posebnim aktom Općinski načelnik.
Sredstva za naknadu osigurat će se u
Proračunu općine u okviru sredstava izdvojenih za
pripremu i izradu Urbanističkog plana.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenje i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Članak 3.
Savjet plana prati usmjerava rad i daje
svoje mišljenje i sugestije u svim fazama izrade
Urbanističkog plana sve do njegovog donošenja.
Savjet plana pomaže nositelju pripreme
izrade Urbanističkog plana u usuglašavanju
sektorskih politika, izboru stručnjaka i stručnih
institucija za studije, elaborate i dr., daje mišljenje
o primjedbama i sugestijama prikupljenim u tijeku
komunikacija s javnošću sukladno Programu
uključivanja javnosti, u svim fazama izrade
Urbanističkog plana, sve do njegovog donošenja, a
sve sukladno odredbama Zakona o prostornom
uređenju ("Narodne novine HNŽ" broj: 04/04 i
4/14).

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-123/2-14.
Čitluk, 17. rujna 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Temeljem članka 113. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo općine Čitluk"
broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 4. Odluke o
osnivanju Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 3/01), Općinsko vijeće Čitluk na

rujan 2014.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

sjednici održanoj dana 17. rujna 2014.godine,
donijelo j e
R J E Š E N J E

o imenovanju Žalbenog vijeća
Općinskog vijeća općine čitluk

Za tajnika Žalbenog vijeća imenuje se:
1. Radojka Milićević.
Članak 2.
Žalbeno vijeće iz članka 1. Rješenja
odlučuje o izjavljenim žalbama podnesenim protiv
prvostupanjskih rješenja, odnosno pojedinačnih
upravnih akata, radnji i mjera nositelja izvršne
vlasti općine Čitluk donesenih u prvom stupnju,
koje se odnose na rješavanje pitanja koja po Ustavu
i Zakonu čine isključivo samoupravni djelokrug
općine Čitluk, kao i onih akata, radnji i mjera
donesenih od strane javnih poduzeća koji je
posebnom odlukom osnovalo nadležno tijelo
općine Čitluk, odnosno ustanova i pravnih osoba
kojima je posebnom odlukom temeljem Statuta
općine Čitluk povjereno vršenje javnih ovlasti iz
samoupravnog djelokruga općine Čitluk.
Članak 3.
Članovi i tajnik Žalbenog vijeća imaju
pravo na naknadu za rad.
Naknada se određuje mjesečno u
paušalnom iznosu i predstavlja osnovicu za
konačan obračun.
Utvrđeni paušalni iznos uvećava se za 20%
od iznosa naknade iz stavka 2. za svaki završeni
predmet u tekućem mjesecu.
Ukoliko je netko od članova ili tajnik
djelatnik Općine odnosno javnog poduzeća u
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vlasništvu Općine a sjednica Žalbenog vijeća se
održava u radnom vremenu, onda gubi pravo na
povećanje paušalnog iznosa navedenog u stavku 3.
ovog članka.
Naknada iz članka 3. stavak 2. Odluke
utvrđuje se kako slijedi:
1. za predsjednika Žalbenog vijeća
..........................................130,00 KM;
2. za člana Žalbenog
vijeća.............................. 100,00 KM;
3. za tajnika Žalbenog
vijeća................................ 90,00 KM.

Članak 1.
U Žalbeno vijeće Općinskog vijeća općine
Čitluk (u daljnjem tekstu: Žalbeno vijeće), imenuju
se:
1. Veronika Volarić, predsjednik
2. Marija Miletić, član
3. Vesna Ljolje, član.

Broj 6

Članak 4.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk" .
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-123/3-14.
Čitluk, 17. rujna 2014. 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, 4/02 i 8/13),
rješavajući po zahtjevu Josipa (Frane) Bulić iz
Garišta-Čitluk, 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
17. rujna 2014. godine, d o n i j e l o j e

rujan 2014.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

RJEŠENJE
1.
Na
građevnom
zemljištu
k.č.br.68/468 u površini od 500 m2, upisanom u
zk.ul.1276 k.o.Čitluk (po novom premjeru k.č.
br.1411/19 u površini od 500 m2 k.o.Čitluk),
utvrđuje se pravo vlasništva u korist Josipa (Frane)
Bulić iz Garišta-Čitluk, kao graditelja stambenog
objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Josip (Frane) Bulić iz Garišta-Čitluk,
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište, iznos od 8,oo KM/m2, uvećan za 30% na
ime legalizacije, što ukupno iznosi 5.200,oo KM
(pettisućadvijestotine 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 Josipa (Frane) Bulić iz
Garišta-Čitluk,
JMBG:1801979151337,
uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.
4. Josip (Frane) Bulić iz Garišta-Čitluk,
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

ODLUKU
o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u
državnom vlasništvu „Gospodarska zona
Blizanci“ K.O. Biletići (novi premjer), što
odgovara K.O. Blizanci (stari premjer)
Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se prodaja nekretnina
a označene su kao:
A. „Gospodarska zona Blizanci“ K.O.
Biletići (novi premjer), što odgovara
K.O. Blizanci (stari premjer)
-

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

-

Broj: 01-06-123/4-14.
Čitluk, 17. rujuna 2014. godine

-

___________________________
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Na temelju članka 363. i članka 364. Zakona
o stvarnim pravima („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“broj:66/13, 100/13), članka
44., 45., i 46 Zakona o građevnom zemljištu F BiH
(„Službene
novine
Federacije
Bosne
i
Hercegovine“ broj:25/03,16/04,67/05 ), članka 3.
Pravilnika o postupku javnog natječaja za
raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH,
županija, općina i gradova („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“broj:17/14),
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članka 111. a u svezi članka 27. Statuta općine
Čitluk («Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“broj: 2/08,6/08,3/13) Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 17. rujna 2014. godine
donijelo je

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

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

Broj 6

-

k.č. 1575/16 (novi premjer), 486/733
premjer), površine 2500 m2
k.č. 1575/17 (novi premjer), 486/734
premjer), površine 2500 m2
k.č. 1575/35 (novi premjer), 486/731
premjer), površine 2500 m2
k.č. 1575/19 (novi premjer), 487/736
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/20 (novi premjer), 487/737
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/21 (novi premjer), 486/738
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/22 (novi premjer), 486/741
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/23 (novi premjer), 486/742
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/24 (novi premjer), 486/743
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/25 (novi premjer), 486/744
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/26 (novi premjer), 486/745
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/3 (novi premjer), 486/729
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/33 (novi premjer), 486/740
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/32 (novi premjer), 486/739
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/31 (novi premjer), 486/746
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/30 (novi premjer), 486/747
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/29 (novi premjer), 486/748
premjer), površine 2468 m2

(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari

rujan 2014.

-

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

k.č. 1575/28 (novi premjer), 486/749 (stari
premjer), površine 2468 m2
k.č. 1575/27 (novi premjer), 486/750 (stari
premjer), površine 2468 m2 ,

sve K.O. Biletići (novi premjer),
odgovara K.O. Blizanci (stari premjer).

što

Članak 2.
Početna prodajna tržišna cijena m2 nekretnine
nakon mišljenja sudskog vještaka odgovarajuće
struke iznosi:
- za „Gospodarska zona Blizanci“ K.O.
Biletići (novi premjer), što odgovara K.O.
Blizanci (stari premjer), iznosi 6,oo KM
(šestkonvertibilnihmaraka).
Članak 3.
Prodaja nekretnina iz članka 1. ove odluke
izvršiti će se javnim nadmetanjem, a dan, sat i
mjesto javnog nadmetanja bit će objavljeno u
javnom oglasu.
Javni oglas će se objaviti u sredstvima javnog
informiranja, na Oglasnoj ploči općine Čitluk i web
stranici općine Čitluk.
Da bi se ostvarilo pravo učešća na javno
nadmetanje potrebno je uplatiti 10 % od početne
cijene lokacije na depozitni račun UniCredit banke
d.d. broj 3380002200014877 (vrsta prihoda 723
139).
Sudionik javnog nadmetanja dužan je
predočiti
dokaz
o
položenoj
jamčevini
Povjerenstvu za provođenje postupka javnog
nadmetanja na dan prije održavanja javnog
nadmetanja.
Jamčevina ne može biti manja od 1.000,oo
KM a niti viša od 50.000,oo KM.

Broj 6
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Članak 5.
Sudionik javnog nadmetanja čija je ponuda
utvrđena kao najpovoljnija nakon potpisivanja
zapisnika sa javnog nadmetanja, zaključuje
odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene
isprave kojim će se regulirati način plaćanja.
Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova
postupka i notarski obrađenih isprava.
Članak 6.
Sudionik čija je ponuda utvrđena kao
najpovoljnija, nakon što zaključi ugovor u formi
notarski obrađene isprave, te izvrši uplatu
cjelokupnog
kupoprodajnog
iznosa
cijene
nekretnine kako je ugovorom određeno, pristupa se
predaji u posjed, najdalje u roku od osam (8)
dana, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta
između kupca i prodavatelj nekretnine.
Članak 7.
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: 01-06-123/5-14.
Čitluk, 17. rujna 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

Članak 4.
Postupak javnog nadmetanja provodi
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja
koje će imenovati Općinski načelnik.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i
dva člana, a svaki od njih ima zamjenika.
Povjerenstvo je dužno da javni oglas
prodaje i postupak javnog nadmetanja provede u
skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog
natječaja za raspolaganje nekretninama u
vlasništvu FBiH, županija, općina i gradova
(„Službene
novine
Federacije
Bosne
i
Hercegovine“, broj:17/14).

69
Na temelju članka 27. točka 25, a u svezi s
člankom 111. stavak 3. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 88. stavak
3. i članka 90. stavak 4. alineja treća Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
povodom ostvarenja velikog sportskog uspjeha
našeg sugrađanina Marina Čilića, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 17. rujna 2013.
godine d o n i j e l o j e

rujan 2014.

Broj 6

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Vijećnici Općinskog vijeća Čitluk upućuju
izraze iskrenih čestitki gospodinu Marinu Čiliću,
njegovoj obitelji i suradnicima na velikom
sportskom uspjehu i promociji općine Čitluk.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk“.

ODLUKU
o naknadi (regres) za godišnji odmor
u 2014. godini
I.
Naknada za regres za godišnji odmor u
2014. godini izabranim dužnosnicima Općine
Čitluk, državnim službenicima i namještenicima u
Jedinstvenom općinskom tijelu uprave i stručnim
službama općine Čitluk, kao i uposlenicima u
Javnim poduzećima, ustanovama, institucijama i
društvima koje se financiraju iz općinskog
proračuna, određuje se u iznosu od 417,00 KM,
slovima
(četristotineisedamnaestkonvertibilnihmaraka).

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

II.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-123/6-14.
Čitluk, 17. rujna 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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Općinska služba za financije izvršit će
ovaj Zaključak.
III.
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

 NAČELNIK OPĆINE
70
Na temelju članka 41. točka 6. i 15. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 15. i
27. stavak 1. i 2. Odluke o utvrđivanju platnih
razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću
i naknada plaće izabranih dužnosnika, nositelja
izvršnih dužnosti i savjetnika, državnih službenika
i namještenika općine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 4/14) i
članka 15. Pravilnika o plaćama i naknadama
državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom
općinskom tijelu uprave i stručnih službi Općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk" broj: 4/14) načelnik općine, d o n o s i

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-3526/14.
Čitluk, 30. rujna 2014. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

rujan 2014.
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Najava događaja:
- 11. DIDAKOVI DANI ( 02. - 12.10. 2014.)

- DANI MATICE HRVATSKE U BROTNJU i XVI. tradicijske manifestacije KUŠANJE
MLADOG VINA (14.09. - 03.11.2014.)
- OPĆI IZBORI U BiH 2014. (12.10.2014.)
- MEĐUNARODNO HODOČAŠĆE OSOBA S INAVLIDITETOM U MEĐUGORJE
(24.10.2014.)
- ODAVANJE POČASTI ŽRTVAMA RATOVA I PORAĆA IZ ŽUPE ČERIN (26.10.2014.)

- SVETA MISA ZA POGINULE BRANITELJE BROTNJA U PRIGODI BLAGDANA
DANA MRTVIH U ŽUPNOJ CRKVI KRISTA KRALJA U ČITLUKU (31.10.2014.)

rujan 2014.
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OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

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; 640-526
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.

