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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 i 7/14), 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), te 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 26.
studenog 2015. godine d o n i j e l o j e

ODLUKU
o razrješenju članova Općinskog izbornog
povjerenstva Čitluk
I.
Razrješuju se dužnosti članovi Općinskog
izbornog povjerenstva Čitluk:
1. Anica Nakić - predsjednik
2. Mario Rozić - tajnik,
3. Irena Bago - član.
II.
Ova odluka pravomoćna je danom
dobivanja konačne suglasnosti od strane Središnjeg
Izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.
III.
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: 01-06-211/2-15
Čitluk, 26. studenog 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

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 i 7/14), 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 26. studenog
2015. godine d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
o imenovanju članova Općinskog izbornog
povjerenstva Čitluk
I.
U Općinsko izborno povjerenstvo Čitluk
(OIP Čitluk) imenuju se:
1. Irena Bago - predsjednik
2. Franimir Pervan - tajnik,
3. Zvonimir Planinić - član.
II.
Članovi OIP-a Čitluk iz točke jedan
Rješenja imenuju se na razdoblje od 7 (sedam)
godina.
III.
Ova odluka pravomoćna je danom
dobivanja konačne suglasnosti od strane Središnjeg
izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.
IV.
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: 01-06-211/3-15
Čitluk, 26. studenog 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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"Članak 13.a.

Temeljem Naputka br: R (2000) Europske
povelje o lokalnoj samoupravi, članka 13. stavak 2.
alineja 4. Zakona o načelima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 49/06), i članka 4. i 5.
Zakona
o
pripadnosti
javnih
prihoda
Hercegovačko-neretvanske županije ("Narodne
novine HNŽ", broj: 2/09) i točke 17.1. Pravilnika o
načinu uplate javnih prihoda proračuna i van
proračunskih fondova na teritoriju Federacije
Bosne i Hercegovine Hercegovine («Službene
novine Federacije BiH", broj: 3/11 i 6/11), te
članka 27. točka 6. Statuta općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj 26. studenog 2015.
godine d o n i j e l o j e

Obveza plaćanja komunalne naknade
obveznika iz članka 4. u tabeli pod 2.a., 2.b. i 2.c.
nastupa u trenutku dobivanja svih potrebnih
dozvola za obavljanje registrirane djelatnosti
obveznika, što se utvrđuje posebnim aktom koji se
predaje Poreznoj upravi - nadležnoj ispostavi.

O D L U K U

Članak 3.

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
UTVRĐIVANJU OPĆINSKE KOMUNLNE
NAKNADE ZA ISTAKNUTU TVRTKU I
REKLAMU

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

U članku 4. Odluke o utvrđivanju općinske
komunalne naknade za istaknutu tvrtku i reklamu
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/12), (u daljnjem tekstu: Odluka), u
tablici, u točki 2. riječi : "proizvodnje i", brišu se.
U istom članku iza točke 2. dodaju se nove
točke 2.a., 2.b. i 2c. koja glase:

2.a.

2.b.

2.c.

Članak 13.b.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Članak 1.

iz oblasti proizvodnje iz
obnovljivih izvora energije od
24 kW do 150 kW
instalirane snage
iz oblasti proizvodnje iz
obnovljivih izvora energije od
150 kW do 1 MW
instalirane snage
iz oblasti proizvodnje iz
obnovljivih izvora energije od
1MW- i više instalirane snage

Obveznici plaćanja komunalne naknade za
istaknutu tvrtku ili naziv kao i komunalnu naknadu
za postavljenu reklamu prilikom podnošenja
zahtjeva za odjavu registrirane djelatnosti dužan je
priložiti uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu
naprijed navedenih komunalnih naknada koje
izdaje Porezna uprava - nadležna ispostava.".

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-211/4-15.
Čitluk, 26. studenog 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

400,00
KM
74
2.500,00
KM
4.000,00
KM

Članak 2.
Iza članka 13. Odluke, dodaje se novi
članci 13.a. i 13.b., koji glase:

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
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 26. studenog 2015.
godine, d o n o s i
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

ODLUKU
o određivanju građevnog zemljišta
u državnom vlasništvu

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-211/5-15
Čitluk, 26. studenog 2015. godine

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.Međugorje.
Članak 2.
Građevnim
zemljištem
nekretnina označena kao:
A.
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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određuje

se

lokalitet „Gospodarska zona Tromeđa“ K.O.
Međugorje
- k.č. 17/103 (novi premjer), k.č. 1/1460
(stari premjer), površine 525 m2;
Članak 3.

Sastavni dio ove odluke je kopija
katastarskog plana u kojoj je ucrtana parcela
obuhvaćena ovom odlukom.

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
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 26. studenog 2015.
godine d o n o s i

Članak 4.
Nalaže se Zemljišnoknjižnom uredu
Općinskog suda Mostar, odjel Čitluk, da temeljem
ove odluke u zemljišnim knjigama upiše pravo
vlasništva na predmetnoj nekretnini u korist Općine
Čitluk, Trg žrtava Domovinskog rata 1, ID
broj:4227147160002,
sa
dijelom
1/1.
Također na nekretnini 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 nekretnini iz članka 2. ove odluke
može se graditi građevina 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».

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.Međugorje i K.O. Biletići.
Članak 2.
Građevnim zemljištem
nekretnine označene kao:

određuju

se
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lokalitet „Gospodarska zona Tromeđa“
K.O. Međugorje:
- k.č. 1/9 (novi premjer), k.č. 1/1461 (stari
premjer), površine 10557 m2;

A.

„Gospodarska zona Blizanci“ K.O. Biletići
(novi premjer), što odgovara K.O. Blizanci
(stari premjer):

B.

-

k.č. 1575/45 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 2952 m2
k.č. 1575/38 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 2952 m2
k.č. 1575/39 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 2952 m2
k.č. 1575/40 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 2952 m2
k.č. 1575/41 (novi premjer), k.č.
(stari premjer), površine 2952 m2,
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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

486/757

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

486/752

Broj: 01-06-211/6-15
Čitluk, 26. studenog 2015. godine

486/753
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

486/754
487/755

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

________________________
što

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.
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.

76
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 FBiH („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03, 16/04, 67/05),
članka 8. stavak 3. točke 8, a u svezi članka 13.
Zakona o načelima lokalne samouprave,
("Službene
novine
Federacije
Bosne
i
Hercegovine", broj: 49/06), 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), članka 111., a u svezi
članka 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 26. studenog 2015. godine d o n i j e l o j e

ODLUKU
o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u
državnom vlasništvu u „Gospodarskoj zoni
Tromeđa“ K.O. Međugorje
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Članak 5.
Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se prodaja
nekretnine označena kao:
A. „Gospodarska zona Tromeđa“ K.O.
Međugorje
- k.č. 16/15 (novi premjer), 1/1423 (stari
premjer), površine 22 554 m2 .

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 2.

Članak 6.

Početna prodajna tržišna cijena m2
nekretnine nakon mišljenja sudskog vještaka
odgovarajuće struke iznosi:

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.

„Gospodarska
zonu Tromeđa“ K.O.
Međugorje iznosi 17,00 KM.
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 kapari Povjerenstvu za
provođenje postupka javnog nadmetanja na dan
prije održavanja javnog nadmetanja.
Kapara ne može biti manja od 1.000,00 KM
a niti viša od 50.000,00 KM.

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: 01-06-211/7-15
Čitluk, 26. studenog 2015. 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).
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Na temelju članka 106. stavak 3.,4. i 5.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i
članka 75. i 100. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2015.
godine, d o n o s i
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O D L U K U
o privremenom financiranju javnih potreba
općine Čitluk u razdoblju
siječanj - ožujak 2016. godine
Članak 1.
Javne potrebe Općine Čitluk u razdoblju
siječanj - ožujak 2016. godine, privremeno će se
financirati do visine prosječno mjesečno ostvarenih
prihoda u razdoblju siječanj–ožujak 2015.godine.
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Na temelju članka 49. Zakona o
prostornom
uređenju
("Narodne
novine
Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 4/04 ) i
članka 27. točka 17. i 18. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća Čitluk", broj:
2/08, 6/08 i 3/13) te članka 113.-115. i članka 120.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014. godine
donijelo je

Članak 2.
Sredstva će se proporcionalno ostvarenim
prihodima u razdoblju siječanj-ožujak 2016. godine
raspoređivati korisnicima mjesečno, a najviše do
visine prihoda uplaćenih u Proračun Općine
Čitluku razdoblju siječanj - ožujak 2015.godine, što
iznosi 1.515.776,87 KM.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju
i imenovanju Povjerenstva
za davanje stručne ocjene za utvrđivanje
urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta
Članak 1.

Članak 3.
Za izvršenje ove odluke zadužuje se
Općinski načelnik i Općinska služba za financije.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016.
godine.

U članku 1. stavak 2. Odluke o utemeljenju
i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne
ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i
drugih uvjeta ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/09 i 7/10, 8/11, 1/13, 1/14 i
9/14), (u daljnjem tekstu: Odluka), mijenja se i
glasi:
" U povjerenstvo iz prethodnog stavka ove
odluke imenuju se:

Odluka će biti objavljena u "Službenom
glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk".

1.
2.
3.
4.
5.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-247/3-15
Čitluk, 29. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

Ante Planinić;
Branko Čilić;
Boško Pehar;
Mario Rozić;
Katica Primorac.
Članak 2.

Članak 3. stavak 3. Odluke, mijenja se i
glasi:
" Mandat članovima Povjerenstva traje do
31. prosinca 2016. godine.".
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
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-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Broj: 01-06-247/5-15
Čitluk, 29. prosinca 2015. godine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

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

Broj: 01-06-247/4-15
Čitluk, 29. prosinca 2015. godine

________________________

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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Na temelju članaka 8. i 13. Zakona o
načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH
("Službene novine FBiH", broj: 49/06), članka 18.
Zakona o komunalnoj djelatnosti
("Narodne
novine HNŽ", broj: 4/04) i članka 111. stavka 2., a
u svezi članka 27. točka 6. 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. prosinca
2015. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 1.
U članku 10. Odluke o komunalnoj
naknadi ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk, broj: 6/01, 3/02, 3/03), stavak 2.
mijenja se i glasi:
"Komunalna naknada plaća se u Proračun
Općine Čitluk na posebno otvoren podračun pod
nazivom: "Komunalna naknada".".
Članak 2.
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

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, 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,
8/13), rješavajući po zahtjevu Vladimira (Grge)
Vlaićević iz Bijakovića, 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 26. studenog 2015. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č.91/1907 u
površini od 640 m2, upisanom u zk.ul.137 K.O.
Šurmanci (po novom premjeru k.č.1106/18 u
površini od 640 m2 K.O. Bijakovići), utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Vladimira (Grge)
Vlaićević iz Bijakovića, kao graditelja stambenog
objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Vladimir (Grge) Vlaićević iz
Bijakovića, dužan je platiti naknadu za dodijeljeno
građevinsko zemljište, iznos od 100,oo KM/m2,
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi
83.200,oo
KM
(osamdesettritisućedvijestotine konvertibilnih maraka), na
račun
Općinskog
vijeća
Čitluk
broj:
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah
po primitku Rješenja.
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3. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Vladimira (Grge)
Vlaićević iz Bijakovića sa dijelom 1/1, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.
4. Vladimir (Grge) Vlaićević iz Bijakovića,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.

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: 01-06-211/9-15
Čitluk, 26. studenog 2015. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

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

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-211/8-15
Čitluk, 26. studenog 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), a u sklopu rasprave oko nerealiziranog
ugovora sa Udrugom „Solidarnost i pomoć
međunarodnoj kući mira“ po pitanju izgradnje
bolnice u MZ Vionica, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 26. studenog 2015. godine
donosi
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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 26. studenog 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Vijećnici Općinskog vijeća Čitluk upućuju
izraze iskrenih čestitki svojoj sugrađanki Jeleni
Pehar, njezinoj obitelji i suradnicima na velikom
sportskom uspjehu i promociji općine Čitluk.
Članak 2.

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk ovlašćuje općinske
službe i Općinskog načelnika Ivu Jerkića da
pripreme cjelovitu informaciju u svezi dodijeljenog
zemljišta za izgradnju bolnice u MZ Vionica
Udruzi „Solidarnost i pomoć međunarodnoj kući
mira“ te da Općinskom vijeću ponude način
rješavanja tog problema.

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: 01-06-210/8-15
Čitluk, 26. studenog 2015. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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Na temelju članka 102. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
Općinsko vijeće općine Čitluk na sjednici održanoj
dana 29. prosinca 2015. godine, d o n i j e l o j e

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk prihvaća Nacrt
Plana Proračuna općine Čitluk za 2016. godinu.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-247/2-15
Čitluk, 29. prosinca 2015. 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, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Čitluk, 15.01.2016.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 koj
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.

