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Na temelju članka 27. točka 8., a u
svezi članka 110. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08
i 6/08), rješavajući po zahtjevu općinskog
načelnika u svezi pretvaranja kratkoročnog kredita
uz valutnu klauzulu u EUR broj 6037907093 od
03.09.2008. godine u dugoročni kredit uz valutnu
klauzulu, a koji je odobren u svezi financiranja
dovršetka izgradnje postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda za naseljeno mjesto Čitluk i
prigradska naselja, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj 07. prosinca 2009. godine,
d o n i j e l o je
ODLUKU
o kreditnom zaduženju općine Čitluk
Članak 1.
Ovom odlukom daje se suglasnost da se
Općina Čitluk može zadužiti kod Hypo AlpeAdria-Bank d.d. Mostar po osnovu Ugovoru o
dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u EUR
broj 6037009225, od 22. prosinca 2009. godine,
koji će sklopiti Općina Čitluk, zastupana po
načelniku općine kao Korisniku kredita sa Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar kao Kreditoru, na
iznos 450.000,00 KM (slovima: četiri stotine i
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pedeset tisuća konvertibilnih maraka), čija je svrha
financiranje dovršetka izgradnje postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda za naseljeno mjesto
Čitluk i prigradska naselja, sve uvećano za
redovnu kamatu po stopi 7% (sedam posto)
godišnje + 6M EURIBOR-om zaokružen na veću
četvrtinu (čiji je obračun mjesečan, usklađivanje
kamatne stope stope sa Euriborom svakog 30.06. i
31.12. u godini), čiji je obračun i plaćanje
mjesečno, rok korištenja 60 mjeseci, najkasnije do
01.ožujka 2009. godine, te uvećano za troškove i
naknade u skladu s Odlukom o visini naknada za
usluge koje Banka primjenjuje u svom poslovanju.
Unaprijed dogovoren trošak obrade zahtjeva u
visini 0,7 % jednokratno, od iznosa kredita, snosi
korisnik kredita.
Potraživanje
dospijeva
u
slučaju
zakašnjenja s ispunjenjem bilo koje preuzete
obveze od strane dužnika čiju dospjelost i visinu
tražbine će vjerovnik dokazati Ugovorom o
kreditu i izvodom iz poslovnih knjiga. U slučaju
kašnjenja s plaćanjem dospijelih obveza po
kreditu zaračunavati će se važeća zatezna kamata
u svemu prema Odluci o kamatnim stopama
Banke u poslovanju s pravnim osobama.
Članak 2.
Kao osiguranje uredne otplate dugovanja
Banci, temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu
uz valutnu klauzulu u EUR broj 6037009225, iz
članka 1. Odluke, daje se suglasnost da se Banci
kao osiguranje tražbine iz ovog Ugovora uruči 10
(deset) bianco potpisanih mjenica s klauzulom
«bez protesta», potpisanih od strane ovlaštene
osobe za zastupanje općine Čitluk, uz ovlast za
popunu mjenice sukladno odredbama zaključenog
Ugovora o dugoročnom kreditu uz valutnu
klauzulu broj: 6037009225.
Kao osiguranje otplate kredita, Općina
Čitluk kao Korisnik kredita preuzima obvezu
prema Banci da joj najkasnije do 31. prosinca
2009.godine omogući da uknjiži hipoteku u svoju
korist na nekretnini označenoj kao k.č. 1614/62,
zk.ul. 5, k.o. Čitluk, i zasnuje založno pravo na
opremi koja je predmetom nabavke iz kredita iz
članka 1. ove Odluke.
Banci će se omogućiti do zadanog roka, uz
suglasje sa prethodno danom Mišljenju općinskog
javnog pravobranitelja općine Čitluk, da se na
gore navedenoj nekretnini i opremi provede
zasnivanje založnog prava uknjižbom hipoteke na
nekretnini odnosno zasnivanje založnog prava
temeljem ugovora o zasnivanju zaloga na
pokretninama i njegovom registracijom kroz javni
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registar zaloga, sve u koristi HYPO ALPE-ADRIABANK d.d., sa sjedištem u Mostaru, ul. Kneza
Branimira 2b, kao i da založno pravo ostane sve
do potpunog namirenja svih obveza Korisnika
kredita po osnovu gore navedenog Ugovora.
Članak 3.
Za provođenje ove Odluke ovlašćuje se
Načelnik općine Čitluk g-din Ivo Jerkić iz Čitluka,
JMBG: 0306959151336.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka o kreditnom zaduženju općine
Čitluk br.: 01-06-131/3-09, od 13. veljače 2009.
godine ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk, broj:1/09).
Članak 5.
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: 01-06-127/2-09.
Čitluk, 07. prosinca 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o
trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj:
64/04) i članka 12. stavak 1. točka 11. i članka 13.
stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske
županije", broj: 5/2000), te članka 33. Zakona o
javnom redu i miru ("Narodne novine
Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 2/05)
kao i članka 27. točka 2. i 25. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće općine
Čitluk na sjednici održanoj dana 07. prosinca
2009. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o radnom vremenu trgovačkih i ugostiteljskih
radnji-objekata na području općine Čitluk
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Članak 1.
Ovom odlukom propisuje se radno
vrijeme trgovačkih i ugostiteljskih radnji objekata na području općine Čitluk.
Članak 2.
Radno vrijeme trgovačkih radnji –
objekata na području općine Čitluk traje:
- svakim radnim danom od 06,00 - 21,00 sata, a
u razdoblju ljetnog računanja vremena od
06,00 - 22,00 sata;
- nedjeljom i blagdanom, trgovine za promet
duhanskih proizvoda, novina i časopisa i
suvenirske radnje na području MZ Međugorje
i MZ Bijakovići rade od 07,00 - 18,00 sati
(ljetno računanje vremena) i 07,00 - 17,00 sati
(zimsko računanje vremena), a u ostalim
naseljenim mjestima u općini rade od 07,oo 10,00 sati, a trgovine za promet prehrambenih
proizvoda na području općine Čitluk rade od
07,00 – 10,00 sati.
Radno vrijeme ugostiteljskih radnji –
objekata traje:
- svakim radnim danom od 06,00 - 23,00 sata, a
petkom, subotom i danima uoči blagdana i
praznika do 24,00 sata;
- u razdoblju ljetnog računanja vremena svakim
radnim danom od 06,00 - 24,00 sata, a
petkom, subotom i danima uoči blagdana praznika do 00,30 sati idućeg dana;
- za disko – klubove radno vrijeme ograničava
se do 02,00 sata idućeg dana, a petkom,
subotom i danima uoči blagdana-praznika do
03,00 sata idućeg dana;
- za organiziranje svadbenih svečanosti do
04,00 sata idućeg dana.
Članak 3.
Za provedbu ove odluke zadužuje se
Odsjek inspekcijskih poslova i Policijska stanica
Čitluk.
Članak 4.
Općinsko vijeće Čitluk i općinski načelnik
mogu povodom određenih kulturnih i drugih
manifestacija donijeti poseban akt kojim će se
odrediti drugačije radno vrijeme i to za pojedino
ili za cijelo područje općine Čitluk.
Ukoliko poseban akt iz prethodnog stavka
donese općinski načelnik, dužan je o tomu
upoznati Općinsko vijeće Čitluk na prvoj narednoj
sjednici.

Broj 7 - Stranica 107

Članak 5.
Novčanom kaznom od 300,oo KM –
3.000,oo KM, kaznit će se pravna osoba ili vlasnik
trgovinske ili ugostiteljske radnje ako se ne
pridržava radnog vremena propisanog u ovoj
Odluci.
Za ponovljeni prekršaj kazna se povećava
za 50% u odnosu na prethodnu određenu novčanu
kaznu.
Ukoliko nadležna tijela za provedbu ove
odluke iz članka 3. Odluke utvrde u svojoj
službenoj evidenciji da je prekršitelj već ranije
počinio sličan prekršaj, dužni su u prekršajnoj
prijavi navesti da je počinitelj ranije počinio sličan
prekršaj i navesti njihov točan broj.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka,
novčanom kaznom od 500,oo KM - 800,oo KM,
kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaju
važiti svi općinski propisi i odluke kojima je bilo
uređeno radno vrijeme trgovačkih i ugostiteljskih
radnji - objekata na području općine Čitluk.
Članak 7.
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: 01-06-127/3-09.
Čitluk, 07. prosinca 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Temeljem članka 37. točka 16. i 20. i
članka 41. točka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Narodne novine Hercegovačko neretvanske
županije“, broj: 4/00) i članka 27. Stavak 2.
Statuta općine Čitluk (Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk broj: 2/08 i 6/08), Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 07.
prosinca 2009. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o zabrani rada kladionica, igara na sreću i
držanja zabavnih igara u blizini objekta
srednjoškolskog centra u Čitluku
u ulici Stjepana Radića
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Članak 1.
Ovom odlukom zabranjuje se rad
kladionica i igara na sreću, te držanje zabavnih
igara u radijusu od 250 metara od glavnih ulaznih
vrata objekta srednjoškolskog centra koji se nalazi
u ulici Stjepana Radića.
Članak 2.
Za provedbu ove odluke zadužuje se
Odsjek inspekcijskih poslova i Policijska stanica
Čitluk.
Članak 3.
Novčanom kaznom od 300,oo KM –
3.000,oo KM, kaznit će se pravna osoba ili vlasnik
igraonice ili objekta koji se ne pridržava odredbi
ove odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka,
novčanom kaznom od 500,oo KM - 800,oo KM,
kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 4.
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
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Članak 1.
Javne potrebe Općine Čitluk u razdoblju
siječanj-ožujak 2010. godine, privremeno će se
financirati do visine prosječno mjesečno
ostvarenih prihoda u razdoblju siječanj-ožujak
2009. godine.
Članak 2.
Sredstva će se proporcionalno ostvarenim
prihodima u razdoblju siječanj-ožujak 2010.
godine raspoređivati korisnicima mjesečno, a
najviše do visine prihoda uplaćenih u Proračun
Općine Čitluk u razdoblju siječanj-ožujak
2009.godine, što iznosi 1.374.428,00 KM.
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 01. siječnja
2010. godine.
Odluka će biti objavljena u "Službenom
glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk".

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Broj: 01-06-127/4-09.
Čitluk, 07. prosinca 2009. godine

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

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

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj: 01-06-144/2-09.
Čitluk, 29. prosinca 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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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 i 6/08)
i članka 75. i 100. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 29. prosinca
2009.godine, d o n o s i
O D L U K U
o privremenom financiranju javnih potreba
općine Čitluk u razdoblju
siječanj - ožujak 2010. godine
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Temeljem članka 27. točka 7. i 25. Statuta
općine Čitluk (Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk broj: 2/08 i 6/08), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 29. prosinca
2009. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o davanju na upravljanje i gospodarenje
objekta-uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda
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Članak 1.
Ovom odlukom daje se na upravljanje i
gospodarenje objekt - uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda općine Čitluk (u daljnjem tekstu:
uređaj), vlasništvo Općine Čitluk, smješten u
Potpolju, (uporabna dozvola broj: UP-06-01-25-3473/09., od 19.10.2009. godine), Javnom
poduzeću "Broćanac" d.o.o. Čitluk, sa danom
01.01.2010. godine.
Članak 2.
Zadužuje se općinski načelnik da
sukladno ovoj odluci i u dogovoru sa J.P.
Broćanac" d.o.o. Čitluk sačini ugovor o korištenju
ovog uređaja, te imenuje zajedničko povjerenstvo
za primopredaju uređaja.
Općinski načelnik će sa sadržajem
ugovora upoznati Općinsko vijeće Čitluk.
Članak 3.
J.P. Broćanac d.o.o. Čitluk preuzima na
sebe plaćanje svih troškova poslovanja i
održavanja uređaja iz članka 1. Odluke počevši od
01.01.2010. godine.
Ostali troškovi nastali u svezi rada uređaja
pobliže će se utvrditi od strane povjerenstva i
riješiti ugovorom iz članka 2. ove odluke.
Članak 4.
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: 01-06-144/3-09.
Čitluk, 29. prosinca 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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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 i 6/08), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 29. prosinca 2009. godine
donijelo je
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ODLUKU
o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva
za davanje stručne ocjene za utvrđivanje
urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta
Članak 1.
Ovom
odlukom
utemeljuje
se
Povjerenstvo za davanje stručne ocjene u
postupku izdavanja urbanističke suglasnosti i
građevne dozvole za legalizaciju, pripremu
parcelacije zemljišta za gradnju i legalizaciju
objekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
U Povjerenstvo iz prethodnog stavka ove
odluke imenuju se:
1. Ilko Prusina
2. Marin Barbarić
3. Ivan Ostojić
4. Branko Čilić
5. Boško Pehar
Članak 2.
Povjerenstvo donosi stručnu ocjenu koja
sadrži sve elemente potrebne za utvrđivanje
urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta i korištenja
građevine i parcelacija zemljišta, odnosno
obavljanja drugih zahvata u prostoru, ukoliko
građevina ne ugrožava opći javni interes, uklapa
se u prostorno-plansku dokumentaciju i ne utječe
negativno na zadovoljavanje uvjeta zaštite okoliša,
terena, stanovništva i materijalnih dobara.
Povjerenstvo provjerava je li zahtjev usklađen s
dokumentima prostornog uređenja šireg područja,
sa usvojenom parcelacijom, sa zakonima i
propisima donesenim na temelju tih zakona, a koji
neposredno ili posredno uređuju odnose u
prostoru.
Članak 3.
Povjerenstvo će na prvom sastanku izabrati
predsjednika.
Povjerenstvo će se sastajati najmanje
jedanput mjesečno, a po potrebi i više, te će o
svom radu redovito obavještavati Općinsko vijeće
Čitluk i općinskog načelnika.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na
naknadu za rad na sjednicama Povjerenstva.
Mandat članovima Povjerenstva traje do
31. prosinca 2010. godine.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o utemeljenju i imenovanju
Povjerenstva za davanje stručne ocjene za
utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta
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broj: 01-06-35/8-09, od 07. travnja 2009. godine
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/09).
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: 01-06-144/5-09.
Čitluk, 29. prosinca 2009. 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: 01-06-144/4-09.
Čitluk, 29. prosinca 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 21. i članka 23. Zakona
o prostornom uređenju ("Narodne novine
Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 4/04),
članka 27. točka 5. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), i članka 108.-110.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 29. prosinca 2009. godine
donijelo je
O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o pristupanju izradi
Regulacijskog plana "BARE 1"
Članak 1.
U članku 7. Odluke o pristupanju izradi
Regulacijskog plana "Bare 1" ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk, broj: 3/05 i 5/09),
stavak 2. mijenja se i glasi:
" Produžava se rok izrade Regulacijskog
plana "Bare 1", najkasnije do 15. ožujka 2010.
godine".
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
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Na temelju članka 44.,45. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03), članka 21. stavak 2., članka 27.
točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke o
uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera („Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk“ broj:1/02 i 4/02), rješavajući
u predmetu JP HT d.d. Mostar iz Mostara, za
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje neposrednom pogodbom u svrhu
izgradnje objekta za smještaj telefonske opreme,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
07. prosinca 2009. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. JP HT d.d. Mostar iz Mostara,
dodjeljuje se na korištenje, neposrednom
pogodbom, neuređeno građevno zemljište iz
državnog vlasništva u svrhu izgradnje objekta za
smještaj telefonske opreme, uz naknadu, označeno
kao:
- k.č. 1002/69 „Dubrava, Strana i
Zoljevac“ površine 50 m2 K.O. Krućevići (nova
k.č. 1639/10 „Dubokovac“) K.O. Krućevići.
2. JP HT d.d. Mostar iz Mostara, dužno je
na ime naknade za korištenje neuređenog
građevnog zemljišta uplatiti iznos od 20,oo
KM/m2, što ukupno iznosi 1.000,oo KM, na račun
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod UniCredit banke d.d., odmah po primitku
Rješenja.
3. JP HT d.d. Mostar iz Mostara,
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
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jedne godine od dana izdavanja odobrenja za
građenje izvede pretežne radove, u protivnom
oduzet će mu se to pravo.
4. JP HT d.d. Mostar iz Mostara,
oslobođeno je plaćanja naknade za pogodnostirenta.
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
neuređenom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog
Rješenja u korist:
JP HT d.d. Mostar iz Mostara, 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. JP HT d.d. Mostar iz Mostara, dužno je
na ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-127/5-09.
Čitluk, 07. prosinca 2009. 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), 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
JP „Elektroprivreda Hrvatske
zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara,
za dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje neposrednom pogodbom u svrhu
izgradnje stupne trafo stanice u Blatnici,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
07. prosinca 2009. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dodjeljuje
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se na korištenje, neposrednom pogodbom,
neuređeno građevno zemljište iz državnog
vlasništva u svrhu izgradnje stupne trafo stanice u
Blatnici, uz naknadu, označeno kao:
-k.č. 542/118 „Vlake“ površine 64 m2
(nova k.č. 2820/4) K.O. Blatnica.
2. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dužno je
na ime naknade za korištenje neuređenog
građevnog zemljišta uplatiti iznos od 20,oo
KM/m2, što ukupno iznosi 1.280,oo KM, na račun
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod UniCredit banke d.d., odmah po primitku
Rješenja.
3. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, 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. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara,
oslobođeno je plaćanja naknade za pogodnostirenta.
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
neuređenom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog
Rješenja u korist:
JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara,
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. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dužno je
na ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-127/6-09.
Čitluk, 07. prosinca 2009. 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), 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 JP „Elektroprivreda Hrvatske
zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara,
za dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje neposrednom pogodbom u svrhu
izgradnje stupne trafo stanice u Čalićima,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
07. prosinca 2009. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dodjeljuje
se na korištenje, neposrednom pogodbom,
neuređeno građevno zemljište iz državnog
vlasništva u svrhu izgradnje stupne trafo stanice u
Čalićima, uz naknadu, označeno kao:
-k.č. 141/185 „Dubrave“ površine 64 m2
(nova k.č. 437/12) K.O. Čalići.
2. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dužno je
na ime naknade za korištenje neuređenog
građevnog zemljišta uplatiti iznos od 20,oo
KM/m2, što ukupno iznosi 1.280,oo KM, na račun
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod UniCredit banke d.d., odmah po primitku
Rješenja.
3. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, 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. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara,
oslobođeno je plaćanja naknade za pogodnostirenta.
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5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
neuređenom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog
Rješenja u korist:
JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara,
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. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dužno je
na ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-127/7-09.
Čitluk, 07. prosinca 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Općinsko vijeće Čitluk, rješavajući po
zahtjevu Berislava (Žarka) Pehar iz Čitluka, za
davanje suglasnosti za otuđenje nedovršene zgrade
na gradskom građevinskom zemljištu, temeljem
članka 54.stavak 3. Zakona o građevnom zemljištu
("Službene novine F BiH", broj: 25/03), članka
17., 21. i 27. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:2/08
i 6/08), na sjednici održanoj dana 07. prosinca
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
DAJE SE SUGLASNOST Berislavu (Žarka)
Pehar iz Čitluka, da može otuđiti nedovršenu
stambenu zgradu, zajedno sa zemljištem pod
zgradom i koje služi za redovnu uporabu zgrade,
koja se nalazi na građevinskom zemljištu
označenom kao:

-

k.č. 86/340 "Ćelina Dubrava" u
površini
od
500
m2
(nova
k.č.2393/34), K.O. Služanj.
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Obrazloženje
Berislav (Žarka) Pehar iz Čitluka,
zakonski nasljednik I nasljednog reda iza PeharČuljak Ljubice kći Blaža po Rješenju o
nasljeđivanju broj:07 58 O 025792 07 O od
26.03.2008. godine, podnio je zahtjev da mu se da
suglasnost za otuđenje nedovršene stambene
zgrade čiju je izgradnju započela njegova majka
na građevnom zemljištu koje joj je dodijeljeno
radi građenja, Rješenjem Općinske komisije za
privredne i društvene djelatnosti i upravu- odsjek
za društvene djelatnosti i opću upravu broj:02/I-3476-54/1-79 od 27.05.1981.godine, za koje je
pribavila: Rješenje o urbanističkoj suglasnosti
broj:UP-06-25-1-123/04, Rješenje o građevnoj
dozvoli broj:UP-06-25-2-175/04, Rješenje o
uporabnoj dozvoli za izgrađeno prizemlje
broj:UP-06-25-3-34/05.Kupoprodajnim ugovorom
zaključenim 10.05.2005. godine
prodaje
stambeno poslovni objekt
kupcu Gojku
Dugandžiću. Imajući u vidu zaključeni ugovor o
kupoprodaji nekretnine, navedenu parcelu nisu
prikazali u ostavinskoj masi, te nije bila predmet
Rješenja o nasljeđivanju.
Nakon razmatranja podnijetog zahtjeva,
ovo Vijeće je našlo da je zahtjev osnovan i da
podnosiocu zahtjeva treba dati suglasnost za
otuđenje nedovršene zgrade.
Temeljem svega navedenog, odlučeno je
kao u izreci Rješenja.
Ovo Rješenje nije upravni akt i protiv
njega se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti
upravni spor.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-127/8-09.
Čitluk, 07. prosinca 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 44. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03), članka 21.stavak 2., članka 27. točka
2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke o
uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
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vijeća općine Čitluk» broj:1/02 i 4/02), rješavajući
u predmetu Bernarda (Mate) Bevanda iz Dobrog
Sela, za dodjelu izvangradskog građevnog
zemljišta na korištenje putem natječaja u svrhu
gradnje stambeno-poslovnog objekta, Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 07.
prosinca 2009. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Bernardu (Mate) Bevanda iz Dobrog
Sela, dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja,
izvangradsko građevno zemljište iz državnog
vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje
stambeno-poslovnog objekta, označeno kao:
-k.č.6/62 "Glavica" u površini od 500m2
(nova k.č.154/4 „Trtenica“), K.O. Dobro Selo.
2. Bernard (Mate) Bevanda iz Dobrog
Sela, dužan je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 6,oo KM/m2, što ukupno iznosi 3.000,oo KM,
na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3. Bernardu (Mate) Bevanda iz Dobrog
Sela, dodjeljuje se na korištenje predmetno
zemljište pod uvjetom da u roku od jedne godine
od pravomoćnosti rješenja podnese zahtjev
nadležnoj općinskoj službi za upravu da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno da u roku od
jedne godine od dana izdavanja odobrenja za
građenje izvede pretežne radove, u protivnom
oduzet će mu se to pravo.
4. Imenovani je oslobođen
plaćanja
naknade za pogodnosti - renta.
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
Bernarda (Mate) Bevanda iz Dobrog Sela,
JMBG 2803973151331,
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. Bernard (Mate) Bevanda iz Dobrog
Sela, 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-
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Broj: 01-06-127/9-09.
Čitluk, 07. prosinca 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 44.,45., 46. i 61.Zakona
o građevnom zemljištu ("Službene novine F
BiH", broj: 25/03), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02 i 4/02), rješavajući
po zahtjevu Skendera (Ivana) Juričić iz Čitluka, za
dodjelu neuređenog građevnog zemljišta na
korištenje u svrhu legalizacije već izgrađenog
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 29. prosinca 2009. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Skenderu (Ivana) Juričić iz Čitluka,
dodjeljuje se na korištenje neuređeno građevno
zemljište iz državnog vlasništva u svrhu
legalizacije već izgrađenog stambenog objekta, uz
naknadu, označeno kao:
-k.č. 1/1293 „Gaj“ površine 11 m2 (nova
k.č. 18/45) K.O. Međugorje
-k.č. 1/1295 „Krstine“površine 50 m2 (nova
k.č. 192/12) K.O. Međugorje
2. Skender (Ivana) Juričić iz Čitluka,
dužan je na ime naknade za korištenje neuređenog
građevnog zemljišta uplatiti iznos od 50,oo
KM/m2, uvećan za 30% na ime legalizacije, što
ukupno iznosi 3.965,oo KM, na račun Općinskog
vijeća Čitluk broj: 3380002200014877, kod
UniCredit banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Skender (Ivana) Juričić iz Čitluka,
oslobođen je plaćanja naknade za pogodnostirenta.
4. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
neuređenom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog
Rješenja u korist:
Skendera (Ivana) Juričić iz Čitluka,
sa dijelom 1/1,
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a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
5. Skender (Ivana) Juričić iz Čitluka,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos
od 340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk,
broj: 3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-144/6-09.
Čitluk, 29. prosinca 2009. 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), 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 JP „Elektroprivreda
Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz
Mostara, za dodjelu izvangradskog građevnog
zemljišta na korištenje neposrednom pogodbom u
svrhu izgradnje stupne trafo stanice u
G.Hamzićima, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 29. prosinca 2009. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dodjeljuje
se na korištenje, neposrednom pogodbom,
neuređeno građevno zemljište iz državnog
vlasništva u svrhu izgradnje stupne trafo stanice u
G.Hamzićima, uz naknadu, označeno kao:
-k.č. 1/1187 „Seoski put“ površine 6 m2
(nova k.č. 5529/2) K.O. Hamzići.
2. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dužno je
na ime naknade za korištenje neuređenog
građevnog zemljišta uplatiti iznos od 20,oo
KM/m2, što ukupno iznosi 120,oo KM, na račun

Prosinac 2009.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod UniCredit banke d.d., odmah po primitku
Rješenja.
3. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, 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. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara,
oslobođeno je plaćanja naknade za pogodnostirenta.
5.Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
neuređenom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog
Rješenja u korist:
JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara,
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. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dužno je
na ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-144/7-09.
Čitluk, 29. prosinca 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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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), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 07. prosinca 2009. godine
donijelo je
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ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2008. godinu
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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-127/10-09.
Čitluk, 07. prosinca 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 27. točka 2. i 7., članka
100. stavak 1. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk",
broj:2/08), članka 74. i 82. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:2/08),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
29. prosinca 2009. godine, d o n i j e l o j e
Z A K LJ U Č A K
I.
Općinsko vijeće Čitluk, ovlašćuje
načelnika općine Čitluk Ivu Jerkića, da poduzme
sve mjere i radnje vezano za zamjenu nekretnina s
Provincijom hercegovačkih franjevaca, koju
zastupa Provincijal dr. fra Ivan Sesar, a radi se o
zemljištu označenom kao k.č.1402 „Matal“
površine 1980 m2 upisana u posjedovni list
broj:397 K.O. Međugorje, koja se vodi u posjedu
Provincije hercegovačkih franjevaca sa dijelom
1/1 i k.č. 3778/2 „Lučice“ površine 1410 m2
upisana u posjedovni list broj:143 K.O.
Međugorje, koja se vodi u posjedu Osnovne škole
Međugorje, sa dijelom 1/1.
II.
O poduzetim mjerama i radnjama iz
prethodnog članka imenovani će pravovremeno
upoznati Općinsko vijeće.

Prosinac 2009.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

"Studentima iz članka 1. Odluke isplatit će
se jednokratna novčana sredstva u iznosu od
300,00 KM (tristotine KM) do kraja kalendarske
2009. godine na blagajni općine Čitluk uz
predočenje osobne iskaznice studenta i uz
potpisivanje izjave da nisu korisnici stipendije ili
studentskog kredita".

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-144/8-09.
Čitluk, 29. prosinca 2009. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

Članak 2.
Za izvršenje ove odluke zadužuje se
Općinska služba za financije i Općinska služba za
društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje.

NAČELNIK OPĆINE
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Na temelju članka 112., a u svezi s
člankom 41. Statuta općine Čitluk („Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“broj: 2/08
i 6/08),članka 1. Odluke o usvajanju Plana
Rebalansa Proračuna općine Čitluk za razdoblje
01.01.-31.12.2009. godine („Službeni glasnik
Općinskog vijeća općine Čitluk“ broj: 6/09),
članka 6. Pravilnika o načinu i kriterijima za
stipendiranje studenata u akademskoj 2008/09
godini i Liste prioriteta za dodjelu stipendija,
načelnik općine Čitluk, d o n o s i

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk", oglasnoj ploči
općine Čitluk i na web stranici općine Čitluk:
www.citluk.ba
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-40-1489/09.
Čitluk, 27. studenog 2009. godine

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli
studentskih stipendija u akademskoj
2008/09 godini

NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.

Članak 1.
Članak 2. Odluke o dodjeli studentskih
stipendija u akademskoj 2008/09. godini
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 1/09), mijenja se i glasi:

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
- Uredništvo
opcinsko.vijece@citluk.ba - OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
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.

