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članove Povjerenstva
nadležnosti.
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Na temelju Rezolucije 1096 o uklanjanju
naslijeđa bivših komunističkih totalitarnih sustava,
koju je Parlamentarna skupština Vijeća Europe
usvojila 27. lipnja 1996. godine, Rezolucije 1481
Parlamentarne skupštine Vijeća Europe od 25.
siječnja 2006. godine, o međunarodnoj osudi
zločina totalitarističkih komunističkih poredaka
(režima), te Rezolucija Doma naroda Parlamenta
Federacije BiH o osudi totalitarnih režima iz 2006.
godine („Službene novine Federacije BiH“, broj
44/06), članaka 27. i 111. Statuta općine Čitluk
(„Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“ broj: 2/08 i 6/08) i Zaključka Općinskog
vijeća Čitluk broj: 01-06-100/3-11 od 26. listopada
2011. godine Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 30. studenog 2011. godine
donijelo je
O D L U K U
o obilježavanju i uređivanju grobišta
II. svjetskog rata i poraća na području
općine Čitluk
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se nositelji
zadaća kao i postupak istraživanja, obilježavanja,
uređivanja i izmještanja grobišta II. svjetskog rata i
poraća na području općine Čitluk i izvori sredstava
za realizaciju ovih zadaća.
•
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ISTRAŽIVANJE
Članak 2.

Postupak istraživanja grobišta II. svjetskog
rata i poraća se pokreće prijedlogom za
obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog
rata i poraća na području općine Čitluk (u daljnjem
tekstu Prijedlog).
Prijedlog mogu podnijeti udruge građana i
zainteresirani građani sa područja općine.
Članak 3.
Prijedlog se podnosi Povjerenstvu za
obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog
rata i poraća na području općine Čitluk (u daljnjem
tekstu Povjerenstvo).
Općinsko vijeće Čitluk će, na prijedlog
Općinskog načelnika imenovati predsjednika i

•

i

propisati

njegove

OBILJEŽAVANJE, UREĐIVANJE I
IZMJEŠTANJE
Članak 4.

Povjerenstvo je dužno u roku od 90 dana
razmotriti Prijedlog i zauzeti stav koji može biti
pozitivan ili negativan.
Ukoliko Povjerenstvo zauzme pozitivan
stav o Prijedlogu, predložit će Općinskom vijeću
Čitluk način obilježavanja, uređivanja ili
izmještanja grobišta.
Općinsko vijeće Čitluk će po zaprimljenom
Prijedlogu donijeti odluku u roku 60 dana.
Članak 5.
Sredstva za istraživanje, obilježavanje i
uređivanje, kao i izmještanje grobišta II. svjetskog
rata i poraća koja se nalaze na području općine
Čitluk, osigurat će se iz Proračuna općine Čitluk.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon
objave u "Službenom glasilu Općinskog vijeća
općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-133/3-11.
Čitluk, 30. studenog 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 16. Zakona o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta na razini
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
FBiH", broj: 2/06 ) članka 41. točka 7. i članka
111. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), te
članka 4. Odluke o pristupanju izrade izmjena
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Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje 19852010 godine ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk" broj: 3/03), Odluke o produženju
važenja Prostornog plana općine Čitluk za
razdoblje 1985-2010 godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk" broj: 7/10),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
30. studenog 2011. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni
dijela Prostornog plana općine Čitluk 19852010 K.O.Blizanci, K.O.Krehin Gradac,
K.O.Biletići i K.O.Krućevići
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Članak 3.
Zadužuje se Odbor za Statut, Poslovnik i
propise da u suradnji s tajnikom Općinskog vijeća
sačini pročišćeni tekst ove odluke.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog voijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Članak 1.
Ovom odlukom mijenja se Odluka o
izmjeni dijela Prostornog plana općine Čitluk
1985-2010 K.O.Blizanci, K.O.Krehin Gradac,
K.O.Biletići i K.O.Krućevići („Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 6/08),(u
daljnjem tekstu: Odluka) tako što se proširuju
granice građevnog zemljišta u K.O. Blizanci.
Članak 2.
U članku 2. Odluke (K.O.Blizanci), u
podnaslovu: "Novo naselje Blizanci, mijenja se
stavak drugi koji glasi:
"Tu granica skreće jugoistočno i ide
granicom KO Blizanci u dužini od 30 metara,
gdje ponovo skreće i ide jugozapadno međom iste
parcele u dužini od 75 metara. Odatle granica
skreće jugoistočno u dužini od 100 metara , gdje
se lomi pod pravim kutom i ide jugozapadno do
parcele k.č. broj:153. Dalje granica ide
jugoistočnom međom iste parcele u dužini od 150
metara, skreće jugoistočno i presijeca parcelu
k,č.broj: 152, dalje ide u istom pravcu parcelom
k.č. broj:149 i dolazi do puta označen kao broj:
k.č. 150. skreće sjeverno i ide u dužini od 30 m. i
dolazi do granice KO Blizanci , gdje skreće i ide
granicom u dužini od cca 300 m. Granica prelazi
regionalni put Čitluk–Žitomislići i ide granicom
K.O. Blizanci dužinom od 400 m, gdje skreće
sjeverozapadno u dužini od 315 m, zatim skreće
jugozapadno u dužini od 80 m gdje ponovo skreće
sjeverozapadno u dužini od 200 m i dolazi do puta
označen kao k.č.br. 3564, granica nastavlja
sjeverozapadno istim putem do regionalnog puta
Čitluk – Žitomislići.".

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-133/4-11.
Čitluk, 30. studenog 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 Maria (Veselka) Odak iz Potpolja, za
utvrđivanje prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađen stambeno-poslovni
objekat bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
26. listopada 2011. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.
1616/52 u površini od 792 m2, upisanom u
zk.ul.br.1276 k.o. Čitluk (po novom premjeru k.č.
br. 1560/7 u površini od 792 m2 k.o. Podpolje),
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utvrđuje se pravo vlasništva u korist Maria
(Veselka) Odak iz Podpolja, kao graditelja
stambeno-poslovnog objekta izgrađenog na tom
zemljištu.
2. Mario (Veselka) Odak iz Podpolja,
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno
građevinsko zemljište, iznos od 8,oo KM/m2
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi 8.237,oo KM (osamtisućadvijestotinetridesetsedamkonvertibilnih 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, Maria (Veselka) Odak iz
Podpolja, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.
4. Mario (Veselka) Odak iz Podpolja,
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk,
broj: 3380002200014877.
Obrazloženje
Mario (Veselka) Odak iz Podpolja, podnio
je zahtjev da se na temelju članka 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnom vlasništvu iz točke 1. ovog rješenja, na
kome je izgradio stambeno-poslovni objekat bez
prava korištenja zemljišta radi građenja.
U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-25102/06 od 02.1.2007.godine, kojim je utvrđeno da
se za izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnositelja zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kom je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi
građenja.
Obaveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je
sukladno sa Odlukom o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta iz društvenog vlasništva u
svrhu gradnje objekata trajnog karaktera
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(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk» broj:1/02 i 4/02).
 Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Županijskom sudu u Mostaru, u
roku od 30 dana po primitku istog.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-100/4-11.
Čitluk, 26. listopada 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 Nike (Ivana) Odak iz Potpolja, 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 26. listopada
2011. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č. br.
1616/53 u površini od 650 m2, upisanom u
zk.ul.br.1276 k.o. Čitluk (po novom premjeru k.č.
br. 1560/8 u površini od 650 m2 k.o. Podpolje),
utvrđuje se pravo vlasništva u korist Nike (Ivana)
Odak iz Podpolja, kao graditelja stambenog
objekta izgrađenog na tom zemljištu.
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2. Niko (Ivana) Odak iz Podpolja, dužan je
platiti naknadu za dodijeljeno građevinsko
zemljište, iznos od 8,oo KM/m2 uvećan za 30% na
ime legalizacije, što ukupno iznosi 6.760,oo KM
(šesttisućasedamstošezdeset
konvertibilnih
maraka) na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah
po primitku Rješenja.

podnošenjem tužbe Županijskom sudu u Mostaru, u
roku od 30 dana po primitku istog.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-100/5-11.
Čitluk, 26. listopada 2011. godine

3. Na zemljištu iz točke 1.ovog rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist, Nike (Ivana) Odak iz
Podpolja, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.
4. Niko (Ivana) Odak iz Podpolja, dužan
je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk,
broj: 3380002200014877.
Obrazloženje
Niko (Ivana) Odak iz Podpolja, podnio je
zahtjev da se na temelju članka 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnom vlasništvu iz točke 1. ovog rješenja, na
kome je izgradio stambeno-poslovni objekat bez
prava korištenja zemljišta radi građenja.
U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-02-25274/10 od 08.03.2010.godine, kojim je utvrđeno da
se za izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnositelja zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kom je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi
građenja.
Obaveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je
sukladno sa Odlukom 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).
 Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
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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 Eugena (Ive) Božić iz Blizanaca, za
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 30. studenog 2011. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Eugenu (Ive) Božić iz
dodjeljuje se na korištenje, putem
izvangradsko građevno zemljište iz
vlasništva, uz naknadu, u svrhu
stambenog objekta, označeno kao:

Blizanaca,
natječaja,
državnog
izgradnje

-k.č. 486/781 "Greda" u površini od 611
m2 (nova k.č.122/40 „Ćasak“) K.O. Blizanci.
2. Eugen (Ive) Božić iz Blizanaca, dužan
je na ime naknade za korištenje izvangradskog
građevnog zemljišta uplatiti iznos od 6,1o KM/m2,
što ukupno iznosi 3.727,oo KM, na račun
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod Uni Credit banke d.d., odmah po primitku
Rješenja.
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3. Eugenu (Ive) Božić iz Blizanaca,
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.

Broj 7 - Stranica 130

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 Miroslava (Ivana) Krndelj iz
Blizanaca, za dodjelu izvangradskog građevnog
zemljišta na korištenje putem natječaja u svrhu
gradnje stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 30. studenog 2011.
godine, donijelo je

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:
Eugena (Ive) Božić iz Blizanaca,
JMBG:0508955173973,
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. Eugen (Ive) Božić iz Blizanaca, 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: 01-06-133/5-11.
Čitluk, 30. studenog 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

RJEŠENJE
1. Miroslavu (Ivana) Krndelj iz
dodjeljuje se na korištenje, putem
izvangradsko građevno zemljište iz
vlasništva, uz naknadu, u svrhu
stambenog objekta, označeno kao:

Blizanaca,
natječaja,
državnog
izgradnje

-k.č. 486/800 "Miškov Dolac" u površini
od 717 m2 (nova k.č.122/52 „Ćasak“) K.O.
Blizanci.
2. Miroslav (Ivana) Krndelj iz Blizanaca,
dužan je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 8,oo KM/m2, što ukupno iznosi 5.736,oo KM,
na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3. Miroslavu (Ivana) Krndelj iz Blizanaca,
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:
Miroslava (Ivana) Krndelj iz Blizanaca,
JMBG:0204970151332,
sa dijelom 1/1,
a Općinska služba za geodetske i
imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale
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promjene u katastarskom operatu, sve nakon
pravomoćnosti ovog Rješenja.
6. Miroslav (Ivana) Krndelj iz Blizanaca,
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: 01-06-133/6-11.
Čitluk, 30. studenog 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 Ive (Nikole) Ćosić iz Dobrog Sela, za
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 30. studenog 2011. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Ivi (Nikole) Ćosić iz Dobrog Sela,
dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja,
izvangradsko građevno zemljište iz državnog
vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje
stambenog objekta, označeno kao:
-k.č. 4/35 "Dolinci" u površini od 500 m2
(nova k.č.4/11) K.O. Dobro Selo.
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2. Ivo (Nikole) Ćosić 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. Ivi (Nikole) Ćosić 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
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:
Ive (Nikole) Ćosić iz Dobrog Sela,
JMBG:0907960103268,
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. Ivo (Nikole) Ćosić 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-

Broj: 01-06-133/7-11.
Čitluk, 30. studenog 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 Ilke (Ivana) Pehar iz G.V.Ograđenika,
za dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 30. studenog 2011. godine,
donijelo je

5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
Ilke (Ivana) Pehar iz G.V.Ograđenika,
JMBG:0203968151337,
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. Ilko (Ivana) Pehar iz G.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

RJEŠENJE

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

1. Ilki (Ivana) 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:

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-133/8-11.
Čitluk, 30. studenog 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

-k.č. 314/276 "Pribojac" u površini od
1266 m2 (nova k.č.950/33) K.O. Veliki Ograđenik.
2. Ilko (Ivana) Pehar iz G.V.Ograđenika,
dužan je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 6,1o KM/m2, što ukupno iznosi 7.723,oo KM,
na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3. Ilki (Ivana) 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.
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___________________________
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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 Maria (Bože) Vlaho iz G.V.
Ograđenika, za dodjelu izvangradskog građevnog
zemljišta na korištenje putem natječaja u svrhu
gradnje stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 30. studenog 2011.
godine, donijelo je
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Broj: 01-06-133/9-11.
Čitluk, 30. studenog 2011. godine

RJEŠENJE
1. Mariu (Bože) Vlaho 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:

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

-k.č. 314/299 "Trtla" u površini od 686 m2
(nova k.č.950/47 „Pribojac“) K.O. Veliki
Ograđenik.
2.Mario (Bože) Vlaho iz G.V.Ograđenika,
dužan je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 6,5o KM/m2, što ukupno iznosi 4.459,oo KM,
na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3.Mariu (Bože) Vlaho 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:
Maria (Bože) Vlaho iz G.V.Ograđenika,
JMBG:1606969151331,
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. Mario (Bože) Vlaho iz G.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 7 - Stranica 133
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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 Marina (Mate) Lesko iz G.V.
Ograđenika, za dodjelu izvangradskog građevnog
zemljišta na korištenje putem natječaja u svrhu
gradnje stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 30. studenog 2011.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
1.Marinu (Mate) Lesko 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:
-k.č. 314/294 "Trtla" u površini od 572 m2
(nova k.č.950/42 „Pribojac“) K.O. Veliki
Ograđenik.
2.Marin (Mate) Lesko iz G.V.Ograđenika,
dužan je na ime naknade za korištenje
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti iznos
od 6,oo KM/m2, što ukupno iznosi 3.432,oo KM,
na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d.,
odmah po primitku Rješenja.
3.Marinu (Mate) Lesko iz G.V.
Ograđenika, dodjeljuje se na korištenje predmetno
zemljište pod uvjetom da u roku od jedne godine
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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.

Broj 7 - Stranica 134

vijeća općine Čitluk» broj:1/02 i 4/02), rješavajući
u predmetu Maria (Joze) Vučić iz Blatnice, za
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 30. studenog 2011. godine,
donijelo je

plaćanja
RJEŠENJE

5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja u korist:
Marina (Mate) Lesko iz
G.V.Ograđenika,JMBG:0409988150040,
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. Marin (Mate) Lesko iz G.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: 01-06-133/10-11.
Čitluk, 30. studenog 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

1. Mariu (Joze) Vučić iz Blatnice,
dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja,
izvangradsko građevno zemljište iz državnog
vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje
stambenog objekta, označeno kao:
-k.č. 68/419 "Garevine" u površini od 729
m2 (nova k.č.924/21) K.O. Čitluk.
2. Mario (Joze) Vučić iz Blatnice, dužan
je na ime naknade za korištenje izvangradskog
građevnog zemljišta uplatiti iznos od 6,o5 KM/m2,
što ukupno iznosi 4.411,oo KM, na račun
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877,
kod Uni Credit banke d.d., odmah po primitku
Rješenja.
3. Mariu (Joze) Vučić iz Blatnice,
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:
Maria (Joze) Vučić iz Blatnice,
JMBG:3008982150029,
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.
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6. Mario (Joze) Vučić 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: 01-06-133/11-11.
Čitluk, 30. studenog 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 JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, za dodjelu
izvangradskog građevnog zemljišta na korištenje
neposrednom pogodbom u svrhu izgradnje
transformatorske
stanice
u
Bijakovićima,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
30. studenog 2011. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
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ime naknade za korištenje neuređenog građevnog
zemljišta uplatiti iznos od 150,oo KM/m2, što
ukupno iznosi 3.600,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 pogodnosti-renta.
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

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 transformatorske
stanice u Bijakovićima, uz naknadu, označeno kao:
-k.č. 91/1654 K.O.Šurmanci pašnjak
površine 24 m2 (nova k.č.84/3 K.O. Bijakovići).
2. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, dužno je na

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-133/12-11.
Čitluk, 30. studenog 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 JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, za dodjelu
izvangradskog građevnog zemljišta na korištenje
neposrednom pogodbom u svrhu izgradnje
transformatorske
stanice u Bijakovićima,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
30. studenog 2011. 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 transformatorske
stanice u Bijakovićima, uz naknadu, označeno kao:
-k.č.766/34 “Matal“
K.O. Šurmanci
pašnjak površine 135 m2
(nova k.č.1529/3
K.O. Bijakovići).
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 250,oo KM/m2, što
ukupno iznosi 33.750,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.
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4. JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar iz Mostara, oslobođeno
je plaćanja naknade za pogodnosti-renta.
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: 01-06-133/13-11.
Čitluk, 30. studenog 2011. 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 26. listopada 2011. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Skupštine Javnog
poduzeća "BROĆANAC" d.o.o. Čitluk.

listopad-studeni 2011.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Broj 7 - Stranica 137

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

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-100/3-11.
Čitluk, 26. listopada 2011. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-100/2-11.
Čitluk, 26. listopada 2011. 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 30. studenog 2011. godine, d o n i j e l o j e

Na temelju članka 95. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
26. listopada 2011.godine d o n i j e l o j e

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Čitluk prihvaća Nacrt
Plana Proračuna općine Čitluk za 2012. godinu.

Članak 1.

Članak 2.

Općinsko vijeće Čitluk prihvaća
Inicijativu
za
donošenje
odluke
o
obilježavanju i uređivanju grobišta II.
svjetskog rata i poraća na području općine
Čitluk.

Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".

Članak 2.
Za nositelja izrade prijedloga odluke o
obilježavanju i uređivanju grobišta II svjetskog
rata i poraća na području općine Čitluk
određuje se Općinski načelnik.
Članak 3.
Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom
glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk".

Članak 1.

•

NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
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Na temelju članka 41. točka 4. i 6. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk, broj: 2/08 i 6/08), i članka 4. Odluke
o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog
doprinosa - ekološke pristojbe ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk, broj: 6/11),
načelnik općine Čitluk, d o n o s i
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ODLUKU
I.
Ovom odlukom otvara se podračun
općinskog Proračuna kod Hypo-Alpe -Adria bank Poslovnica Čitluk, na ime:
POSEBAN
KOMUNALNI DOPRINOS - EKOLOŠKA
PRISTOJBA.
Novčanim sredstvima koja se zateknu na
podračunu općinskog Proračuna iz prethodnog
stavka ovlašćuju se raspolagati kao potpisnici, i to
pojedinačno, sljedeće osobe:
1. Ivo Jerkić - načelnik općine Čitluk
(JMBG: 0306959151336)
2.Pavo Zovko - pom.načelnika Službe za
financije (JMBG: 0911962151356)
II.
Podračun iz prethodne točke Odluke otvara
se za potrebe naplate posebnog komunalnog
doprinosa -ekološke pristojbe.
III.
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
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-46-2558/11.
Čitluk, 19. listopada 2011. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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BLAGDANSKA ČESTITKA NAČELNIKA OPĆINE ČITLUK
I PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Tiha noć, sveta noć i svjetlost Novorođenoga,
neka obasjaju vaša srca i vaše domove!

Okupljeni za obiteljskom trpezom za ove blagdanske dane, uz plamen svijeća, barem
za trenutak zaboravimo na sivu svakodnevicu i s vjerom u bolje sutra proslavimo ove
naše velike blagdane.

Svim Brotnjacima u Domovini i diljem svijeta, svim katolicima, kao i svim ljudima dobre
volje želimo sretan Božić, te uspješnu i blagoslovljenu Novu 2012. godinu, uz naš
tradicionalni pozdrav:
NA DOBRO VAM DOŠAO BOŽIĆ I SVETO POROĐENJE ISUSOVO!
Općinski načelnik
Ivo Jerkić,v.r.

Predsjednik OV
Marin Radišić,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.

