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Na temelju članka 8. stavak 3., alineja
jedanaesta, podalineja prva, članka 13 Zakona o
načelima
lokalne
samouprave
("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:
49/06), članka 20. stavak 4. i članka 54. stavak 3.
Zakona o vodama („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“, broj: 70/06), članka 17.
Zakona o vodama Hercegovačko-neretvanske
županije ("Narodne novine HNŽ", broj: 6/13),
članka 14. Zakona o komunalnoj djelatnosti
("Narodne novine HNŽ", broj: 4/04), članka 28.
Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačkoneretvanskoj županiji („Narodne novine HNŽ",
broj: 9/09), članka 12. Zakona o prekršajima
Federacije BiH ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“, broj: 63/14), kao i članka
17. alineja jedanaesta i članka 27. točka 25. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Čitluk na sjednici održanoj dana 27.
studenog 2014. godine d o n i j e l o j e

ODLUKU
O VODOVODNOM
I KANALIZACIJSKOM SUSTAVU
I. OPĆE ODREDBE
Predmet
Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se način i uvjeti
opskrbe pitkom vodom posredstvom vodovodnog
sustava, te odvodnja i pročišćavanja otpadnih voda
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posredstvom kanalizacijskog sustava na području
općine Čitluk.
Odlukom se predviđaju osnovna pravila za
djelovanje posebnih vodovoda.
Odlukom se, također, uređuje nadzor nad
provedbom Odluke, te predviđaju mjere i kazne za
prekršitelje odredbi Odluke.
Upravljanje
Članak 2.
Općinskim vodovodnim sustavom i
kanalizacijskim sustavom, kao posebnim tehničkim
i funkcionalnim cjelinama, upravlja Javno
poduzeće ovlašteno od strane Općine Čitluk (u
daljem tekstu: JP).
Unutarnjim vodoinstalacijama upravljaju njihovi
vlasnici.
Posebnim vodovodima upravljaju njihovi korisnici.
Značenje izraza
Članak 3.
Izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju
sljedeće značenje:
- Javnim poduzećem u smislu ove odluke,
smatra se poduzeće kojem je osnivač povjerio i
ustupio obavljanje djelatnosti opskrbe potrošača
vodom, upravljanje i održavanje vodovodnim
kanalizacijskim sustavom i pružanje ostalih usluga
potrošačima.
- Javni vodovod označava objekte za
zahvaćanje vode, crpna postrojenja sa uređajima,
vodospremnike i vodovodnu mrežu;
- Javna kanalizacija označava skup objekata,
postrojenja i opreme smještenih u pravilu na javnoj
površini, a služe za prikupljanje, i odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda na području općine
Čitluk;
- Javna površina označava, pored ostalog, i
svako dvorište oko zgrade kolektivnog stanovanja;
- Kontrolno okno označava završetak
unutarnje kanalizacije i početak Javne kanalizacije;
- Investitor označava pravnu ili fizičku osobu
koja
financira
izgradnju
vodovodne
ili
kanalizacijske mreže;
- Tekuće održavanje označava stalan rad na
praćenju i kontroli funkcije vodovodne i
kanalizacijske mreže, te vršenje neophodnih
popravki kvarova i oštećenja;
- Investicijsko održavanje označava svaku
veću popravku na vodovodnoj ili kanalizacijskoj
mreži, kao što je zamjena više cijevi, zamjena
armatura, pojedinih objekata i uređaja;
- Korisnik vodoopskrbe i odvodnje otpadne
vode označava svaku fizičku i pravnu osobu koja je
vlasnik nekretnine ili osobu na koju je vlasnik
prenio pravo korištenja nekretnine ugovorom o
zakupu ili najmu;
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- Otpadna voda označava vodu koja je
promijenila svoje prirodne, fizičke, kemijske ili
biološke osobine rezultatom ljudskih aktivnosti;
- Opasna tvar označava svaku tvar koja je
otrovna, eksplozivna, radioaktivna, lakozapaljiva
ili virusom zaražena;
- Pročistač otpadne vode označava: 1. uređaj
ugrađen na unutarnjoj kanalizaciji i 2. uređaj
izgrađen na Javnoj kanalizaciji prije ispusta
otpadne vode u recipijent;
- Recipijent označava: 1. površinsku tekuću
vodu u koju se neposredno ispušta pročišćena
otpadna voda i 2. podzemnu vodu u koju se
posredno ispušta pročišćena otpadna voda;
- Analogna primjena odredaba označava
postupak u kojemu se neke odredbe - izrijekom
navedene - što uređuju pravne odnose u dijelu
Odluke o vodovodnom sustavu, primjenjuju i u
dijelu Odluke o kanalizacijskom sustavu,
mijenjajući što treba promijeniti po prirodi stvari, s
ciljem da se odredbe što uređuju pravne odnose na
isti način ne ponavljaju.
II. VODOVODNI SUSTAV
1. Izvorište
Mjesto izvorišta
Članak 4.
Podzemne vode u Biletić Polju i
Blizancima jesu izvorište pitke vode koja služi za
vodoopskrbu.
Zaštita izvorišta
Članak 5.
Radi zaštite Izvorišta od zagađenja, oko
Izvorišta uspostavljaju zone sanitarne zaštite
sukladno Pravilniku o uvjetima za određivanje
zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera izvorišta
voda koje se koriste ili planiraju koristiti za piće
("Službene
novine
Federacije
Bosne
i
Hercegovine", broj: 51/02).
Ispravnost vode
Članak 6.
Da bi se voda s Izvorišta mogla koristiti za
piće, mora odgovarati uvjetima utvrđenim
Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za
piće (SI. glasnik BiH, br. 40/10 i 43/10).
JP je dužno osigurati stalni i sustavni pregled
zdravstvene ispravnosti vode za piće putem
ovlaštene ustanove, uzimajući uzorke vode na
vodovodnoj mreži.
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2. Javni vodovod
Proširenje
Članak 7.
Izgradnju, rekonstrukciju i proširenje
Javnog vodovoda (u daljem tekstu: Vodovod) može
obavljati pravna ili fizička osoba registrirana za te
poslove, pridržavajući se zakonskih propisa i
tehničkih uvjeta, a sve na osnovu odobrenja
izdanog od Općinske službe za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša (u daljem
tekstu: organ uprave).
Investitor financira izgradnju odnosno proširenje
Vodovoda.
Predaja na upravljanje
Članak 8.
Novoizgrađeni Vodovod investitor predaje
na upravljanje JP temeljem ugovora.
Investitor je, dužan predati JP uporabnu dozvolu
sa potrebnom dokumentacijom.
JP vodi evidenciju vodovodnih uređaja i
kanalizacije i dužan je iste evidentirati u katastar
podzemnih i nadzemnih instalacija i uređaja koje
vodi općinska služba za geodetske i imovinskopravne poslove i katastar zemljišta općine Čitluk.
Svi privredni subjekti, kao i građani, dužni
su JP staviti na uvid sve podatke o vanjskoj
vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži izgrađenoj u
njihovom krugu, odnosno dvorištu.
Održavanje
Članak 9.
JP vrši tekuće i investicijsko održavanje
Vodovoda.
JP odgovara za štetu ako radnjama
održavanja počini štetu trećim osobama.
JP ne odgovara za štetu ako radnjama
održavanja ošteti druge podzemne instalacije
(elektro kabel, PTT mrežu i drugo) ukoliko se
njihovi vlasnici prilikom polaganja instalacija nisu
pridržavali zakonskih propisa i tehničkih uvjeta, te
ako navedene instalacije nisu evidentirane u
katastru podzemnih instalacija.
Osiguranje dovoljne količine pitke vode
Članak 10.
JP dužno je osigurati, u redovnim prilikama,
dovoljnu količinu pitke vode, uz osiguranje tlaka
na mjestu spoja vodovodnog priključka sa
vodovodnom mrežom.
3. Unutarnje vodoinstalacije
Pojam
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Članak 11.
Unutarnju vodoinstalaciju čini sustav
cijevi, ventila, slavina tuševa i drugih priključaka
unutar stambenih i poslovnih objekata iza
vodomjera, uključujući spoj drugog ventila sa
kućnom instalacijom.
Izgradnja i održavanje unutarnjih instalacija
Članak 12.
Unutarnje instalacije izgrađuju se u skladu
s tehničkim propisima tako da je isključena
mogućnost zagađenja vode u vodovodnoj mreži.
JP je dužno, uz naknadu, izdati uvjete i
način priključenja na vodovodnu mrežu u postupku
izdavanja urbanističke suglasnosti.
Izgradnju i održavanje unutarnjih vodoinstalacija obavlja vlasnik objekta.
Vlasnik objekta koji koristi vodu iz
Vodovoda i individualnog izvorišta dužan je fizički
razdvojiti unutarnje vodoinstalacije.
4. Priključenje na vodovodnu mrežu
Vodovodni priključak
Članak 13.
Vodovodni priključak jest cijevni spoj od
vodovodne mreže do vodomjera, uključujući i
vodomjer s holenderima.
JP ima isključivo pravo izvršiti priključenje
objekta na vodovodnu mrežu.
Od dana priključenja, vodovodni priključak
postaje dio vodovodne mreže i njime upravlja JP.
Vodomjer
Članak 14.
Vodomjerom se mjeri utrošak vode.
Ispred vodomjera i iza vodomjera nalaze se
ventili.
Spoj holendera (spojnice) i vodomjera osigurava se
plombom koju postavlja JP.
Na vodomjeru se također nalazi tvornička
plomba ili plomba nadležne ustanove.
Vlasniku ili korisniku objekta zabranjeno
je skidanje poklopca spremišta, plombi te zavijanje
i odvijanje ulaznog ventila.
JP dužno je dati vodomjer na baždarenje u
roku određenom zakonskim propisima i o obvezi
baždarenja uredno obavještavati korisnika.
Spremište za vodomjer
Članak 15.
Spremište za vodomjer izgrađuje se, po
pravilu na javnoj površini uz regulacijsku liniju.
Izuzetno, spremište za vodomjer može se izgraditi
na nekretnini vlasnika objekta, uz regulacijsku
liniju.
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Dimenzije spremišta za vodomjer, vrstu i
nosivost poklopca za spremište za vodomjer
određuje JP posebnim pravilnikom.
Spremište za vodomjer izgrađuje JP.
Postojeća spremišta za vodomjere koji se
nalaze unutar objekta moraju se izmjestiti van
objekta bez suglasnosti korisnika, a troškove
izmještanja spremišta snosi JP, dok troškove
izgradnje unutarnje instalacije snosi potrošač.
Spremište izgrađeno prije stupanja na
snagu ove odluke u kojem je otežan rad oko
očitavanja i održavanja vodomjera, JP je dužno isti
prilagoditi tipu, najkasnije u roku od dvije godine.
Održavanje vodovodnog priključka spada u
nadležnost JP. uključujući mjesto spoja holendera s
drugim ventilom.
Pravo i obveza priključenja
Članak 16.
Stambeni i poslovni objekti na području
općine Čitluk bit će priključeni na vodovodnu
mrežu, ako su izgrađeni u dijelovima naselja gdje
postoji primarna vodovodna mreža, ako mreža
zadovoljava hidrauličke uvjete i, ako vlasnici ili
korisnici zatraže priključenje.
Prethodni uvjeti
Članak 17.
JP je dužno podnositelju zahtjeva, uz
propisanu naknadu, izdati:
1. Tehničke uvjete i podatke koji su potrebni
za
izradu
projektne
dokumentacije
unutrašnjih instalacija vodovoda, a koji
sadrže:
- Podatke o kapacitetu vodovoda i
mogućnosti priključka objekta, pazeći
da se ne ugrozi normalnu opskrbu
vodom ostalih potrošača,
- Definiranje odvođenja otpadnih voda,
- Ostale tehničke uvjete potrebne za
projektiranje.
2. Suglasnost za priključenje objekta na
vodovodnu mrežu, ukoliko je projektna
dokumentacija urađena na temelju danih
tehničkih uvjeta, a koja je potrebna u
postupku izdavanja odobrenja za građenje
nadležne službe organa uprave.
Zahtjev za priključenje
Članak 18.
Stambeni i poslovni objekti mogu biti
priključeni na vodovodnu mrežu po zahtjevu
vlasnika ili investitora, pod uvjetom da su ispunili
sve odredbe ove odluke.
Pisani zahtjev podnosi se JP i uz isti se
prilaže:
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- ovjerena fotokopija građevinske dozvole i
- kopija katastarskog plana
Ako je poslovni i stambeni objekt izgrađen
bez građevinske dozvole (starija gradnja), uz
zahtjev se prilaže:
- kopija katastarskog plana i posjedovni list
- zemljišno knjižni izvadak.
Bez dostave traženih dokumenata JP neće
udovoljiti zahtjevu za priključenje.
Ugovor o priključenju
Članak 19.
Na
temelju
pisanog
zahtjeva
i
pravovaljanih dokumenata, podnositelj zahtjeva i
JP zaključit će ugovor o priključenju.
Ugovor o priključenju treba sadržavati
podatke o nekretnini koja se priključuje na
vodovodnu mrežu (mjesto i adresa, katastarska
oznaka i namjena), ime ili naziv vlasnika ili
investitora, mjesto priključenja, vrstu cijevnog
materijala i profil, rok izvedbe, cijenu troškova
priključka i visinu takse za priključak.
Ugovor o opskrbi pitkom vodom
Članak 20.
JP
i vlasnik stambenog i poslovnog
objekta odnosno osoba na koju je vlasnik prenio
pravo korištenja, ugovorom uređuju međusobna
prava i obveze isporuke vode, pridržavajući se
uvjeta koje određuje ova odluka.
Osobe iz prethodnog stavka koje su već
korisnici vodoopskrbe, dužne su zaključiti ugovor
o isporuci pitke vode u roku od dvije godine od
dana stupanja na snagu ove odluke.
JP dužno je pripremiti prijedloge ugovora o
opskrbi pitkom vodom i dostaviti ih osobama iz
prvog stavka u roku od šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ove odluke.
JP i vlasnik stambenog i poslovnog objekta
odnosno osoba na koju je vlasnik prenio pravo
korištenja, ugovorom uređuju međusobna prava i
obveze povodom isporuke vode, pridržavajući se
uvjeta koje određuje ova odluka.
Osobe koje su postale korisnici stambenog
ili poslovnog objekta na osnovi ugovora o najmu ili
zakupu, dužne su se prijaviti JP u roku od 15 dana
po zaključenju ugovora radi zaključenja ugovora o
opskrbi pitkom vodom.
Gradilišni priključak
Članak 21.
Vlasnik ili investitor objekta u izgradnji
može zatražit i priključenje na vodovodnu mrežu.
Priključenje iz prethodnog stavka traje dok
traje izgradnja ili do zakonskog roka trajanja
gradnje objekta koji je odredio organ uprave.
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Uz pisani zahtjev JP treba dostaviti:
- ovjerenu kopiju građevinske dozvole,
- kopiju katastarskog plana.
Privremeni priključak
Članak 22.
Nije dozvoljeno priključenje na vodovodnu
mrežu objekata izgrađenih bez građevinske
dozvole.
Izuzetno od stavka (1) ovog članka, JP
može izvršiti privremeno priključenje bespravno
izgrađenih objekata na vodovodnu mrežu, uz
pismenu suglasnost organa uprave:
1) ako je izgrađeni objekt na području gdje
nisu doneseni planski dokumenti;
2) ako je izgrađeni stambeni objekt useljen
i
3) ako je izgrađeni objekt u postupku
legalizacije.
Privremeno priključenje iz stavka (2) ovog
članka vrši se po identičnoj proceduri koja se
provodi za stalni priključak, do ispunjena uvjeta za
stalni priključak, u roku od 12 mjeseci koji je
utvrđen u pismenoj suglasnosti organa uprave.
Rok iz stavka (3) ovog članka može se
produžiti za dodatnih 12 mjeseci.
U slučaju da se u roku iz stavka (3) i (4)
ovog članka ne ispune uvjeti za stalni priključak
objekta, na zahtjev organa uprave, izvršiti će se
isključenje objekta iz stavka (2) ovog članak bez
prava na nadoknadu štete.
Priključak preko susjedne nekretnine
Članak 23.
Ako vlasnik ili investitor ne može
priključiti objekt na vodovodnu mrežu preko svoje
nekretnine, može ga priključiti preko susjedne
nekretnine:
- ako vlasnik susjedne nekretnine da pisani
pristanak, ili
- ako postoji pravo služnosti postavljanja
vodoinstalacije preko susjedne nekretnine.
Posredni priključak
Članak 24.
JP odobrit će podnositelju zahtjeva
priključenje na vodovodnu mrežu preko već
izgrađenog priključnog voda:
- ako za priključenje postoji tehnička
mogućnost,
- ako to priključenje ne ugrožava druge
korisnike,
Grupni priključak
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Članak 25.
U postojećim stambenim zgradama, sa više
odvojenih stubišta, za svaku stambenu jedinicu,
potrebno je ugraditi vodomjer u roku od 5 godina,
od dana stupanja na snagu ove odluke o trošku JP,
dok se razdvajanje unutarnje instalacije treba
uraditi o trošku vlasnika stambenih jedinica.
Prigodom izgradnje novih kolektivnih
stambenih jedinica, obvezno je za svaki stan
ugraditi vodomjer.
Poslovni prostori moraju posjedovati zaseban
vodomjer.
Posebni vodomjeri u zgradama sa više stanova
Članak 26.
Ako je stambena zgrada sa više stanova
izgrađena tako da svaki stan ima poseban
vodomjer, u tom se slučaju mora ugraditi kontrolni
vodomjer koji se nalazi izvan zgrade.
U postojećim stambenim zgradama u
kojima se koriste posebni vodomjeri, a nije ugrađen
kontrolni vodomjer, JP je dužno ugraditi kontrolni
vodomjer u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na
snagu ove odluke.
Poslovni priključak
Članak 27.
Ako u stambenoj zgradi ima poslovnih
prostora koji su priključeni na zajednički vodomjer,
JP je dužno u roku od dvije godine ugraditi
poseban vodomjer ili će im se utrošak vode
fakturirati kao vlasniku bez obzira tko je korisnik
objekta.
Poljoprivredni priključak
Članak 28.
Priključak za poljoprivrednu namjenu JP
će odobriti ako se time ne ugrožava vodoopskrba
drugih korisnika.
U slučaju poremećaja vodoopskrbe,
isporuka vode za poljoprivrednu namjenu obustavit
će se prije drugih isporuka bez obzira što vlasnik
priključka uredno izvršava svoje obveze.
Premještaj vodovodnog priključka
Članak 29.
Vlasnik objekta može zatražiti premještaj
vodovodnog priključka pisanim zahtjevom.
Dozvolu daje i premještanje vrši JP o
trošku vlasnika.
Ako JP samoinicijativno vrši izmještanje
priključka onda samo snosi troškove izmještanja, a
za to izmještanje nije mu potrebna suglasnost
korisnika.
U ovom slučaju mjesto izmještanja mora
biti na javnoj površini.
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Razdvajanje priključka
Članak 30.
Vlasnik objekta može zatražiti razdvajanje
priključka odnosno instalacija pisanim zahtjevom.
Dozvolu daje i razdvajanje vrši JP o trošku
vlasnika.
Održavanje vodovodnog priključka
Članak 31.
Održavanjem priključka smatraju se sve
neophodne radnje koje se poduzimaju na
vodovodnoj liniji od mjesta spoja sa vodovodnom
mrežom do mjesta spoja s unutarnjim
instalacijama.
Održavanje priključka vrši JP iz vlastitih
sredstava.
Omogućavanje pristupa
Članak 32.
Ako je radi održavanja vodovodne mreže
ili vodovodnog priključka potrebno pristupiti na
privatnu površinu,te očitanje i kontrola mjernog
mjesta, vlasnik ili korisnik objekta dužan je
radnicima JP omogućiti pristup.
Nakon završetka posla JP
dužno je
privatnu površinu dovesti u prvobitno stanje.
Ako je na vodovodnoj mreži bespravno
izgrađen građevinski objekt ili odložen neki
materijal, vlasnik ili korisnik dužan je ukloniti taj
objekt ili materijal po pisanom nalogu mjerodavne
općinske inspekcije.
JP će pisanim putem obavijestiti odmah, a
najkasnije u roku od tri (3) dana mjerodavnu
općinsku inspekciju o nužnosti uklanjanja objekta
ili materijala iz prethodnog stavka.
Održavanje spremišta za vodomjer i čuvanje
vodomjera
Članak 33.
JP je dužno:
- održavati spremište za vodomjer tako da
je ono u svako doba suho, čisto i fizički
pristupačno,
- čuvati vodomjer od mraza, krađe i
neovlaštenog skidanja plombe.
Održavanje vodoinstalacija iza zajedničkog i
kontrolnog vodomjera i odgovornost za štetu
Članak 34.
Vodoinstalacije
iza
zajedničkog
i
kontrolnog vodomjera u zgradama sa više stanova
održavaju upravitelji zgrada sukladno Zakonu o
upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i
uređaja zgrada („Narodne novine Hercegovačkoneretvanske županije“, broj: 1/06).
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Sve dok upravitelj iz prethodnog stavka ne
počnu sa radom na području općine Čitluk,
vodoinstalacije iza zajedničkog i kontrolnog
vodomjera održavaju vlasnici stanova i odgovaraju
za eventualnu štetu.
Zajedničke,
kontrolne
i
posebne
vodomjere, sa spojnicama, održava JP iz vlastitih
sredstava i odgovara za eventualno nastalu štetu
zbog nemarnog održavanja.
Otklon kvara na mjestu spoja vodovodnog
priključka sa unutarnjim vodoinstalacijama
Članak 35.
Ako nastane kvar iza vodomjera, do spoja
holendera s drugim ventilom to jest na mjestu spoja
priključka s unutarnjom instalacijom, otklonit će ga
djelatnici JP po pozivu vlasnika ili korisnika
objekta u roku od tri radna dana.
Ako JP ne pristupi otklonu kvara u roku
predviđenom u prethodnom stavku, odgovara za
štetu koja nastane njegovim propustom.
5. Hidranti, hidrantska mreža i javna izlivna
mjesta Javni hidranti
Članak 36.
Na vodovodnoj mreži izgrađuju se hidranti
za gašenje požara.
Hidrante održava JP i na iste postavlja
plombe zbog kontrole neovlaštenog uzimanja, a
koja može biti otrgnuta samo u slučaju požara.
Mjesto ugradnje, broj hidranata i troškove
njihove ugradnje snosi općina Čitluk.
JP
dužno je izvijestiti Vatrogasnu
postrojbu u Čitluku o broju hidranata i njihovoj
lokaciji.
Vatrogasna postrojba dužna je izvijestiti JP
o količini uzete vode sa hidranta za gašenje požara.
Voda za gašenje požara ne plaća se.
Zabranjeno je uzimanje vode sa hidranata
za bilo koju namjenu osim za gašenje požara.
Hidrantska mreža
Članak 37.
Kada je zakonom određeno da se
hidrantska mreža izgradi u stambenim i poslovnim
objektima, hidrantsku mrežu priključuje na
vodovodnu mrežu JP na zahtjev investitora ili
vlasnika objekta.
Na priključku hidrantske mreže ugrađuje se
vodomjer.
JP održava priključak hidrantske mreže zaključno
sa vodomjerom, a mrežu iza vodomjera održava
vlasnik objekta.
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Javna izlivna mjesta
Članak 38.
Izlivna mjesta (prskalice za polijevanje
javnih zelenih površina, fontane, vodoskoci i javne
slavine) priključuju se na vodovodnu mrežu preko
vodovodnog priključka. Priključak iz prethodnog
stavka izgrađuje i vodomjer ugrađuje JP na zahtjev
Općine Čitluk.
Naknada troškova priključenja i održavanja
javnih izlivnih mjesta, te naknada utroška vode
regulira se ugovorom o priključenju i ugovorom o
opskrbi pitkom vodom koji se zaključuju između
Općine Čitluk i JP.
6. Izvješćivanje korisnika vodoopskrbe o
prekidu vodoopskrbe
Planirani prekid
Članak 39.
Kada JP odluči izvršiti neki neophodan
zahvat na vodovodnoj mreži (zamjena vodovodne
cijevi i drugo), pa će zbog toga zahvata nastati
prekid vodoopskrbe za pojedine četvrti u gradu ili
za pojedina naselja, dužno je tu odluku objaviti
preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi
prikladan način najkasnije 48 sata prije početka
radova.
U istom roku JP dužno je izvijestiti
općinskog komunalnog inspektora.
Neplanirani prekid
Članak 40.
Ako nastane prekid vodoopskrbe koji JP
nije moglo predvidjeti (pucanje cijevi i drugo), JP
će po mogućnosti, pristupiti otklonu kvara odmah, i
o tijeku radova na otklonu kvara, JP će redovito
izvješćivati korisnike vodoopskrbe preko sredstava
javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način
(oglas i slično).
O neplaniranom prekidu JP je dužno, bez
odlaganja izvijestiti općinskog komunalnog
inspektora.
7. Plaćanje utroška vode
Očitanje vodomjera
Članak 41.
Sve vodomjere na vodovodnoj mreži JP
očitava mjesečno.
Izuzetno, JP
nema obvezu očitati
vodomjere mjesečno, ako je onemogućeno
elementarnom nepogodom.
Ako korisnik vodoopskrbe zahtijeva, može
nazočiti očitanju vodomjera.
Obračun utroška vode
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Članak 42.
Obračun je umnožak broja očitanih
prostornih metara vode za posljednje obračunsko
razdoblje i važeće cijene koju određuje Općinsko
vijeće Čitluk, a na prijedlog Nadzornog odbora JP.
Obračun utroška vode za domaćinstva koja
stanuju u stambenim zgradama u kojima se koristi
zajednički vodomjer vrši se tako što se očitano
stanje na zajedničkom vodomjeru dijeli na
domaćinstva prema broju članova.
Ako se na kontrolnom vodomjeru očita
veća potrošnja nego na posebnom vodomjeru ili na
zbiru posebnih vodomjera, razlika se raspoređuje
razmjerno potrošnji, ali tek nakon kontrole
ispravnosti svih vodomjera u nizu.
Ako nije moguće očitati vodomjer zbog
nekog razloga (onemogućen fizički pristup
vodomjeru ili je vodomjer neispravan), obračun se
vrši na temelju potrošnje vode u prethodnoj godini
za odgovarajuće vremensko razdoblje. Ako nije
bilo potrošnje u prethodnoj godini, prethodni
mjesec uzima se kao osnova za obračun.
Članak 43.
Potrošač ima pravo pismeno zatražiti od JP
kontrolu ispravnosti vodomjera i točnost očitanja.
Na zahtjev iz stavka 1. ovog članka, JP je obvezno
u roku od pet dana izvaditi vodomjer i dostaviti na
kontrolu.
U slučaju utvrđivanja neispravnosti
vodomjera, vrši se ispravak zaračunatog iznosa za
vodu u visini ustanovljenog odstupanja. Za obračun
se uzima najveće odstupanje između donje i gornje
granice točnosti pokazivanja vodomjera, a
obračunati iznos se može ispraviti samo za vrijeme
u kojem je vodomjer neispravno pokazivao i to
razmjerno prema evidentiranoj potrošnji, ali najviše
za 90 dana.
Način obračuna iz stavka 2. ovog članka
primjenjuje se i onda kada se vremensko razdoblje
neispravnog pokazivanja potrošnje ne može točno
utvrditi.
Osnova za procjenu je srednja potrošnja u
posljednja tri mjeseca kada je vodomjer ispravno
pokazivao potrošnju vode.
Nakon provjere ispravnosti vodomjera, ako
se utvrdi da je vodomjer ispravan, troškove
provjere snosi podnositelj zahtjeva, a u protivnom
JP.
Cijena vode
Članak 44.
Cijenu vode određuje Općinsko vijeće na
prijedlog Nadzornog odbora JP.
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Članak 45.
Račun za vodu dostavlja se mjesečno
osobi, fizičkoj ili pravnoj, koja se preko priključka
opskrbljiva pitkom vodom.
Za valjanu dostavu računa nije nužan
potpis primatelja.

obustava, s tim da troškovi obustavljanja opskrbe
vodom idu na teret potrošača.
Odredbe ovog članka odnose se samo na
korisnike vodoopskrbe koji imaju posebne
vodomjere, a ne odnose se na vatrogasne postrojbe
u slučaju gašenja požara i objekt Doma zdravlja u
Čitluku.

Plaćanje računa

Štednja vode

Članak 46.
Korisnik vodoopskrbe dužan je platiti
račun najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za
usluge izvršene u prethodnom mjesecu.
Ako račun ne bude plaćen u naprijed navedenom
roku, JP može zaračunavati zateznu kamatu.

Članak 50.
Svi potrošači priključeni na vodovodni
sustav su obvezi pridržavati se mjera za rasipanje i
gubitak vode u internim vodovodnim instalacijama.
U tom smislu su obvezni redovito održavati
vodovodne instalacije. JP je obvezno, ukoliko uoči
određene nedostatke naložiti otklanjanje istih, a
ako potrošač ne izvrši popravak, JP će podnijeti
prijavu nadležnom inspektoru.

Prigovor na račun
Članak 47.
Prigovor na račun može se uložiti do kraja
tekućeg mjeseca u kojem je račun dostavljen.
Prigovor na račun ne odgađa plaćanje
računa.
Prigovor u pisanom obliku dostavlja se JP .
Usmeni prigovor na račun nema pravnog učinka.
Odluka po prigovoru
Članak 48.
Odluku po prigovoru na račun donosi
Povjerenstvo za prigovor koju imenuje Nadzorni
odbor JP.
Odluku iz prethodnog stavka treba donijeti
u roku od 15 dana po prijemu prigovora i dostaviti
podnositelju prigovora.
Ukoliko Povjerenstvo za prigovor usvoji
prigovor, izvršit će se ispravak računa.
Ako se prigovor odbije kao neosnovan, JP
je dužno pismeno odgovoriti, uz obrazloženje
odbijanja reklamacije u roku od 15 dana.
Obustava isporuke pitke vode
Članak 49.
Ako korisnik vodoopskrbe ne plati račune
za vodu u roku od šezdeset dana od dana dospijeća
računa, JP će po prethodnoj pismenoj opomeni,
njegove unutarnje instalacije isključiti sa
vodovodne mreže.
Za isključenje unutarnjih instalacija nije
potrebna prethodna sudska odluka.
Obustava isporuke vode vrši se skidanjem
vodomjera, ili odvajanjem vodovodnog priključka
sa vodovodne mreže, odnosno mjesta.
Zabranjeno je prespojiti instalacije nakon
skidanja vodomjera.
U slučajevima iz stavka 1. Ovog članka,
opskrba potrošača vodom je obustavljena sve dok
se ne otklone uzroci zbog kojih je izvršena

Članak 51.
U slučaju veće nestašice vode, zbog suše ili
bilo kojeg drugog opravdanog razloga, JP će uz
suglasnost općinskog načelnika donijeti plan
ograničenja potrošnje vode u određene svrhe.
U slučaju izuzetno teške nestašice vode,
naročito nakon elementarnih nepogoda, na
prijedlog JP i nadležne službe organa uprave,
općinsko vijeće će donijeti odluku o ograničenoj
potrošnji vode, kontroli i mjerama za provođenje
odluke.
Naplata potraživanja putem suda
Članak 52.
Neplaćeno potraživanje prema korisnicima
vodoopskrbe, nakon isteka rokova za plaćanje
propisanih ovom odlukom, ostvaruje se putem
suda tužbom koju podnosi JP.
8. Odjava korištenja vodoopskrbe
Trajna odjava
Članak 53.
Korisnik vodoopskrbe može trajno odjaviti
uslugu pisanom izjavom, uz uvjet da u trenutku
odjave nema dugovanja po mjernom mjestu.
Privremena odjava zbog prijenosa prava
korištenja
Članak 54.
Korisnik vodoopskrbe može
prenijeti
pravo korištenja mjernog mjesta na drugu osobu
pismenim zahtjevom na obrascu koje izdaje JP.
Uz pisanu izjavu potrebno je dostaviti JP
ovjerenu kopiju ugovora kojim se pravo korištenja
na stambenom ili poslovnom objektu prenosi na
treću osobu (ugovor o najmu ili ugovor o zakupu).
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Privremena odjava iz prethodnog stavka
traje dok traje ugovor.
Privremena odjava zbog odsutnosti
Članak 55.
Korisnik vodoopskrbe koji namjerava biti
privremeno odsutan iz svog stambenog objekta ili
poslovnog prostora-objekta, može odjaviti uslugu
pisanom izjavom JP .
Ako korisnik vodoopskrbe iz prethodnog
stavka stanuje u zgradi u kojoj se koristi zajednički
vodomjer za mjerenje utroška vode, njegovu pisanu
izjavu trebaju potvrditi svojim potpisima najmanje
dvoje stanara koji koriste isti zajednički vodomjer.
Korisnici vodoopskrbe koji koriste posebne
vodomjere za mjerenje utroška vode mogu
privremeno odjaviti usluge , a najmanje godinu
dana.
Korisnicima iz prethodnog stavka skida se
vodomjer po izvršenoj odjavi.
Pri ponovnoj prijavi korisnik vodoopskrbe
dužan je snositi troškove nastale privremenom
odjavom.
9. Obustava isporuke vode
Razlozi za obustavu
Članak 56.
Korisniku vodoopskrbe obustavit će se
isporuka vode zbog sljedećih razloga:
- ako svoj objekt priključi na vodovodnu mrežu bez
vodomjera (ilegalan priključak),
- ako u zoni gdje je izgrađena kanalizacijska mreža,
svoje objekte ne priključi na
kanalizacijsku mrežu,
- ako hidroforske vodoinstalacije ne razdvoji od
unutarnjih instalacija,
- ako onemogućava pristup vodomjeru radi
očitanja,
- ako ugradi odvojak na vodovodnom priključku
prije vodomjera,
- ako ukloni baždarnu plombu ili plombu JP,
- ako vrši radnje kojima ugrožava kvalitetu vode u
vodovodnoj mreži ili vrši radnje kojim se
zagađuje okoliš,
- ako opskrbljuje treće osobe pitkom vodom
posredstvom svog vodovodnog priključka,
- ako ne plaća račune sukladno članku 49. Odluke
Prije obustave pitke vode JP dužno je
korisniku vodoopskrbe dostaviti pisanu opomenu
sa rokom od osam dana.
Osoba kod koje se zateče ilegalni
priključak predviđen u stavku 1. alineja 1. i alineje
5. ovog članka, dužna je nadoknaditi štetu JP , kako
slijedi:
- pravna osoba ili samostalna radnja – od 3.000,00
do 5.000,00 KM,
- fizička osoba – od 500,00 do 3.000,00 KM,
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Visinu štete utvrdit će Povjerenstvo koje
imenuje Nadzorni odbor JP .
Troškove
isključenja
i
ponovnog
priključenja snosi korisnik vodoopskrbe.
Nastavak isporuke
Članak 57.
Kada korisnik vodoopskrbe otkloni razloge
koji su doveli do obustave isporuke vode, JP će
nastaviti isporuku.
Trošak isključenja i priključenja snosi
korisnik vodoopskrbe.
III. POSEBAN VODOVOD
Pojam
Članak 58.
Poseban vodovod u smislu ove Odluke jest
samostalan objekt, postrojenje i oprema sa
vlastitim vodozahvatom koji služi za vodoopskrbu,
pravnih i fizičkih osoba, a koji nije priključen na
Vodovod zbog tehničkih ili drugih razloga.
Izgradnja, upravljanje i održavanje
Članak 59.
Poseban vodovod grade, održavaju i njima
upravljaju njihovi korisnici sve do njegova
preuzimanja od strane Općine, kada isti postaje dio
Vodovoda.
Ispravnost vode u posebnom vodovodu
Članak 60.
Osobe
koje
upravljaju
posebnim
vodovodom dužne su se pridržavati Pravilnika o
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni
glasnik BiH", broj: 40/10 i 43/10).
IV. KANALIZACIJSKI SUSTAV
1. Javna kanalizacija
Otpadne vode
Članak 61.
Otpadnim vodama u smislu ove Odluke
smatraju se:
- fekalne otpadne vode,
- tehnološke otpadne vode i
- oborinske otpadne vode.
Dioba javne kanalizacije
Članak 62.
Javnu kanalizaciju čini:
- fekalna kanalizacija,
- mješovita kanalizacija i
- oborinska kanalizacija.
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Proširenje
Članak 63.
Postojeća javna kanalizacija može se
proširiti izgradnjom.
Izgradnju kanalizacije vrši investitor, a
tehničke podatke potrebne za izradu projekta daje
JP.
Po izgradnji, kanalizacija se predaje JP na
upravljanje temeljem ugovora, kojem se prilaže
potrebna dokumentacija i uporabna dozvola.
Izgradnja pročistača
Članak 64.
Na javnoj kanalizaciji nužna je izgradnja
pročistača otpadnih voda kako bi otpadne vode
prije ulijevanja u recipijent, bile pročišćene do
stupnja propisanog za kategoriju vodotoka u koji se
ispuštaju.
Zaušćenje
Članak 65.
Ispušne kanalizacijske cijevi zaušćuju se na
dno korita recipijenta.
2. Unutarnja kanalizacija
Pojam
Članak 66.
Pod
unutarnjom
kanalizacijom
podrazumijeva se oprema i cijevi koje vlasnik ili
investitor ugrađuje u stambene, poslovne ili druge
objekte, a služe za odvodnju otpadnih voda u javnu
kanalizaciju.
Unutarnja kanalizacija završava kontrolnim
oknom.
Kontrolno okno izgrađuje se, po pravilu na
javnoj površini.
Izuzetno, ako su stambeni i poslovni
objekti izgrađeni u nizu neposredno uz javnu
prometnicu, kontrolno okno smješta se u podrum
objekta na pogodnom mjestu.
Zabrana ispuštanja u unutarnju kanalizaciju
određenih tvari
Članak 67.
Radi održavanja javne kanalizacije u
funkcionalnom stanju te radi zaštite zdravlja osoba
koje održavaju kanalizaciju, nije dopušteno
ispuštati u unutarnju kanalizaciju:
- masti, ulja i tekuća goriva, .
- kruti i ljepljivi materijal te materijal koji se ne
može rastvoriti u vodi,
- boje, lakove i tekuće razrjeđivače,
- radioaktivne, agresivne i otrovne tvari.
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Članak 68.
U poslovnim objektima u kojima se
koriste, proizvode ili na drugi način nastaju
materije iz prethodnog članka, potrebno je ugraditi
pročistač otpadne vode na unutarnjoj kanalizaciji,
ako je koncentracija štetnih tvari u otpadnoj vodi
veća od zakonom dozvoljene.
Pročišćavaju se otpadne vode:
1. iz autopraonica i sa površina uređenih za pranje
vozila, mehaničarskih i metaloprerađivačkih
radionica, radionica za opravak motornih i drugih
vozila i javnih garaža - preko taložnika za krupne
materije i separatora (odjeljivača) za masti, ulja i
tekuća goriva;
2. iz industrijskih pogona, zanatskih radionica,
klaonica, te pogona koji u svom tehnološkom
procesu imaju otpatke krutih ili ljepljivih materijala
koji svojim taloženjem mogu začepiti kanalizaciju preko odgovarajućih odjeljivača i taložnika;
3. iz pogona za preradu i proizvodnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića;
4. iz skladišta i pogona koji u svom tehnološkom
procesu skladište ili koriste ulja, masti, boje,
lakove, tekuća goriva, razrjeđivače i slične materije
čija je specifična težina lakša od vode - preko
odgovarajućih odjeljivača;
5. iz hotela, restorana, picerija, grilova, mesnica,
pekara, slastičarnica - preko taložnika i separatora;
6. iz praonica rublja i zdravstvenih ustanova preko taložnika, separatora i posebnih uređaja;
7. iz objekata čijim se korištenjem ispuštaju u
javnu kanalizaciju otpadne vode koje su
radioaktivne, agresivne, toksične ili zagađene
patogenim klicama i virusima - preko posebnih
uređaja za pročišćavanje.
Vode koje nisu nastale kao posljedica
tehnološkog procesa, to jest čiste tehnološke vode
toplije od 45° celzijevih hlade se preko
odgovarajućih rashladnih uređaja prije ispuštanja u
javnu kanalizaciju.
Pročistač otpadne vode iz stavke 1. ovog
članka ugrađuje vlasnik ili korisnik objekta.
Naknadna ugradnja pročistača otpadne vode
Članak 69.
Vlasnici ili korisnici poslovnih objekata čiji su
objekti već u uporabi, a nemaju na unutarnjoj
kanalizaciji pročistač otpadne vode, dužni su na
unutarnjoj kanalizaciji ugraditi pročistač otpadne
vode u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na
snagu ove odluke, ako je koncentracija štetnih tvari
u otpadnoj vodi veća od zakonom dozvoljene.
Analiza sastava otpadnih voda

Obveza ugradnje pročistača otpadne vode
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Članak 70.
JP, sukladno zakonskim propisima, ima
obvezu provjeravati kakvoću otpadnih voda koje se
ispuštaju u javnu kanalizaciju.
3. Priključenje objekata na javnu kanalizaciju
Kanalizacijski priključak
Članak 71.
Kanalizacijski priključak jest cijevni spoj
unutarnje kanalizacije objekta sa Kanalizacijom.
Kanalizacijski priključak izgrađuje JP .
Od dana priključenja kanalizacijski
priključak postaje dio javne kanalizacije i njime
upravlja JP.
Vlasnici ili korisnici poslovnih objekata
koji nemaju izgrađen pročistač otpadnih voda ne
mogu se priključiti na javnu kanalizaciju dok isti ne
izgrade.
Dvostruki priključak
Članak 72.
Svaki se stambeni, poslovni i drugi objekt
priključuje na javnu kanalizaciju tako što se
izgrađuje poseban priključak na fekalnu, a poseban
priključak na oborinsku kanalizaciju.
Analogna primjena odredaba o Vodovodu
Članak 73.
Odredbe ove Odluke kojima se uređuje
Vodovod - članak 16. (Pravo i obveza
priključenja), članak 17. (Prethodni uvjeti), članak
18. (Zahtjev za priključenje), članak 19. (Ugovor o
priključenju) članak 23. (Priključenje preko
susjedne nekretnine), članak 24. (Posredni
priključak), članak 25. (Grupni priključak), članak
29. (Premještaj vodovodnog priključka), članak 32.
(Omogućavanje pristupa), na analogan se način
primjenjuju na javnu kanalizaciju.
4. Održavanje javne kanalizacije
Obveza održavanja
Članak 74.
JP dužno je održavati javnu kanalizaciju u
ispravnom i funkcionalnom stanju.
Isključenje odgovornosti
Članak 75.
Ako funkcioniranje javne kanalizacije bude
onemogućeno utjecajem više sile (poplava, potres i
slično), JP ne odgovara za štetu.
Zabranjene radnje
Članak 76.
U cilju održavanja javne kanalizacije u
ispravnom i funkcionalnom stanju, zabranjeno je:
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- priključiti slivnu površinu na fekalnu
kanalizacijsku mrežu,
- uključiti unutarnju kanalizaciju na ulični slivnik,
- ubaciti u javnu kanalizaciju preko unutarnjih
instalacija smeće, pepeo, gips, cement, pijesak, led,
snijeg ili drugi čvrsti materijal i predmet,
- ubaciti u ulični slivnik ili okno smeće ili druge
otpatke preostale nakon čišćenja ulica i drugih
javnih površina,
- ubaciti u ulični slivnik ili okno zapaljivu materiju
ili predmet koji može izazvati požar, eksploziju ili
oštetiti kanalizaciju i otežati njeno funkcioniranje,
- ispustiti u kanalizaciju kemikalije i druge
tekućine koje sadrže škodljive materije, kiseline,
otrove i slično,
- ispustiti u kanalizaciju tehnološke vode toplije od
45° C.
Održavanje kanalizacijskog priključka
Članak 77.
Opravke i održavanje kanalizacijskog
priključka kao i kontrolnog okna vrši JP iz vlastitih
sredstava.
JP ne odgovara za štetu koja nastane
krađom poklopca sa kontrolnog okna, ako se
kontrolno okno ne nalazi na javnoj površini.
Otklon kvara
Članak 78.
Ako nastane kvar na javnoj kanalizaciji, JP
dužno je pristupiti otklonu kvara odmah, a
najkasnije u roku od 3 dana po saznanju ili prijavi.
5. Odvodnja oborinskih voda
Pojam
Članak 79.
Oborinskim vodama u smislu ove odluke
smatraju se sve vode koje se u oborinsku
kanalizaciju slijevaju s javnih i drugih površina.
Odvodnja
Članak 80.
Oborinske vode s javnih površina (zelenih i
prometnih) odvode se oborinskom kanalizacijom
preko slivnika sa taložnikom.
Oborinske vode zaušćuju se na dno korita
recipijenta.
Mogućnost ispuštanja oborinskih voda u
fekalnu kanalizaciju
Članak 81.
U izuzetnim slučajevima dopuštena je
odvodnja oborinskih voda putem fekalne
kanalizacije pod uvjetom ako postojeći profil
fekalne kanalizacije zadovoljava hidrauličke
uvjete.
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Dopuštenje u smislu prethodnog stavka
daje JP, obvezno vodeći računa da ne dođe do
opterećenja pročistača otpadnih voda.

Troškove
isključenja
i
ponovnog
priključenja snosi vlasnik ili korisnik stambenog ili
poslovnog objekta.

Zabrana ispuštanja otpadnih voda u oborinsku
kanalizaciju
Članak 82.
U oborinsku kanalizaciju zabranjeno je
ispuštati:
- fekalne otpadne vode,
- tehnološke otpadne vode,
- radioaktivne vode.

8. Septičke jame
Izgradnja

Održavanje oborinske kanalizacije
Članak 83.
JP održava oborinsku kanalizaciju.
Radnje koje čine održavanje, te plaćanje
održavanja oborinske kanalizacije uređuje se
posebnim ugovorom između Općine Čitluk i JP.
6. Plaćanje odvodnje otpadnih voda
Obračun
Članak 84.
Vlasnici ili korisnici stambenih i poslovnih
objekata čije su unutarnje instalacije priključene na
javnu kanalizaciju plaćaju odvodnju otpadnih voda
po m3 isporučene pitke vode, a po cijeni koju
odredi Općinsko vijeće Čitluk na prijedlog
Nadzornog odbora JP.
Ugovor
Članak 85.
Plaćanje odvodnje otpadne vode vrši se na
temelju ugovora.
Ugovor o opskrbi pitkom vodom i ugovor o
odvodnji otpadne vode čine jedinstvenu cjelinu.
7. Isključenje unutarnje kanalizacije sa javne
kanalizacije
Razlozi
Članak 86.
Unutarnju kanalizaciju stambenih i
poslovnih objekata JP će isključiti sa javne
kanalizacije:
- ako je kanalizacijski priključak postavljen bez
dozvole JP ,
- ako je unutarnja kanalizacija priključena na javnu
kanalizaciju preko unutarnje kanalizacije treće
osobe, bez dozvole JP ,
- ako je odvodna cijev ugrađena na dijelu
kanalizacijskog
priključka
između
javne
kanalizacije i kontrolnog okna,
- ako se unutarnja kanalizacija spoji na kanal
razdjelnog sustava suprotno njegovoj namjeni.
Isključenje unutarnje kanalizacije vrši se
presijecanjem kanalizacijskog priključka u
kontrolnom oknu.

Članak 87.
Na području općine Čitluk gdje nije
izgrađena javna kanalizacija, obvezna je izgradnja
septičkih jama u skladu sa tehničkim pravilima i
sanitarno higijenskim propisima.
Vlasnici ili korisnici stambenih i poslovnih
objekata dužni su izgraditi septičku jamu bez
ispusta i preljeva, s vodonepropusnim dnom i
zidovima. Septičke jame potrebno je redovno
čistiti.
Vlasnici ili korisnici stambenih i poslovnih
objekata obvezni su voditi brigu o ispravnosti,
održavanju i redovitom čišćenju septičkih jama.
Ispuštanje otpadnih voda u septičku jamu
Članak 88.
U septičku jamu mogu se ispuštati:
- fekalne otpadne vode
- tehnološke otpadne vode.
Članak 89.
Korisnik sustava javne odvodnje obvezan
je odstranjivati i posebno odlagati opasne i druge
tvari, u skladu s posebnim propisima.
V. JAVNA OVLAST
Ovlaštenja JP
Članak 90.
JP se povjerava da u sklopu svoje
djelatnosti rješava u prvom stupnju u pojedinačnim
upravnim stvarima o pravima, obvezama i
odgovornosti fizičkih i pravnih osoba-korisnika
vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava na
prostoru Općine Čitluka kod primjene ove odluke,
te da obavlja i druge poslove u okviru svoje
djelatnosti iz ovlasti tijela Općine Čitluk, izdaje
naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje
prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene ovom
odlukom.
Javne ovlasti prenesene prethodnim
stavkom JP ne isključuju pravo i odgovornost tijela
Općine Čitluk da u okviru svoje mjerodavnosti
obavljaju poslove povjerene kao javna ovlast JP .
Rješavanje u drugom stupnju
Članak 91.
Protiv upravnih akata iz prethodnog članka
može se izjaviti žalba Žalbenom vijeću Općinskog
vijeća općine Čitluk.
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VI. NADZOR
Nadležnost
Članak 92.
Komunalni
inspektor,
komunalna
inspekcija, Sanitarna inspekcija, komunalni redari
Općine Čitluk i Povjerenstvo JP vrše nadzor nad
provedbom ove Odluke, svaka u okviru svoje
nadležnosti.
Vršenje nadzora
Članak 93.
U vršenju nadzora inspektor je ovlašten da
u slučaju nepostupanja po odredbama ove Odluke,
rješenjem naredi poduzimanje odgovarajućih
radnja, odnosno zabrani radnje koje su u
suprotnosti sa odredbama ove odluke, te odredi rok
za izvršenje.
Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje
rješenja ako se radi o potrebi poduzimanja hitnih
mjera koje se ne mogu odlagati, ili ako bi uslijed
odlaganja izvršenja nastala veća materijalna šteta.
Članak 94.
Neposredan nadzor u provođenju ove
Odluke pored inspektora, obavljaju i komunalni
redari.
U obavljanju nadzora Komunalni redar je
ovlašten i dužan da:
a) Upozorava pravne i fizičke osobe na
ponašanja sukladno ovoj odluci i propisima
donošenim na temelju ove Odluke;
b) O uočenim prekršajima iz ove odluke
dostavlja utvrđeno činjenično stanje
prekršaja sa svim elementima potrebnim za
podnošenje zahtjeva za pokretanje
prekršajnog postupka sukladno Zakonu o
prekršajima F BiH nadležnom općinskom
inspektoru;
c) Obavlja i druge poslove koji su mu
povjereni.
Članak 95.
Komunalni redar je dužan utvrđeno
činjenično stanje o prekršaju dostaviti općinskoj
inspekciji odmah, a najkasnije u roku od 48 sati.
Članak 96.
U okviru javnih ovlaštenja JP će formirati
stručno povjerenstvo za utvrđivanje propusta i
nepravilnosti u funkcioniranju vodovodnog i
kanalizacijskog sustava Općine Čitluk utvrđeno
ovom odlukom.
Stručno povjerenstvo dužno je zapisnički
utvrditi činjenično stanje prekršaja sa svim
elementima potrebnim za podnošenje zahtjeva za
pokretanje prekršajnog postupka sukladno Zakonu
o prekršajima F BiH i isti dostaviti odjelu za
inspekcijske poslove - komunalnom inspektoru
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Općine Čitluk u roku od tri dana od dana
sačinjavanja zapisnika.
Službeno podnošenje i zastupanje zahtjeva
za pokretanje prekršajnog postupka obavljat će
nadležna općinska inspekcija.
VII.

KAZNENE ODREDBE

Članak 97.
Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00
KM kaznit će se pravna osoba koja upravlja javnim
vodovodom i javnom kanalizacijom za prekršaj:
1. ako ne osigura stalni i sustavni pregled
zdravstvene ispravnosti pitke vode, (čl.6. )
2. ako ne vrši tekuće održavanje Vodovoda (čl.9.)
3. ako u redovnim prilikama ne osigura dovoljni
količinu pitke vode (čl.10.)
4. ako podnositelju zahtjeva ne da tehničke podatke
i ne odredi uvjete priključenja na vodovodnu mrežu
u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti
(čl.12.)
5. ako vodomjer ne da na baždarenje u zakonom
predviđenom roku (čl.14.)
6. ako ne zaključi ugovor o priključenju objekta na
vodovodnu mrežu kada se za ugovor steknu uvjeti
(čl.19.st.1)
7. ako ne priključi objekt na vodovodnu mrežu u
roku predviđenom ugovorom o priključenju
(čl.19.st. 2)
8. ako ne dopusti ugradnju posebnog vodomjera u
zgradi sa više stanova premda su za ugradnju
ispunjeni uvjeti (čl.25.)
9. ako ne održava vodovodni priključak (čl. 31)
10. ako privatnu površinu ne dovede u prvobitno
stanje nakon obavljenih radova (čl.32.)
11. ako Vatrogasno društvo ne izvijesti o broju
hidranata i njihovoj lokaciji (čl.36.)
12. ako korisnike vodoopskrbe ne izvijesti o
planiranom prekidu vodoopskrbe (čl.39.)
13. ako vodomjer ne očitava u predviđenim
rokovima (čl.41.)
14. ako ne donese odluku po prigovoru na račun
(čl.48.)
15. ako uskrati pitku vodu suprotno članku 49.
16. ako u primjerenom roku ne podnese tužbe za
naplatu potraživanja (čl.52.)
17. ako obustavi isporuku vode mimo slučajeva
predviđenim člankom 56.
18. ako investitoru ne da tehničke podatke koji su
potrebni pri izradi projekta kanalizacijske mreže
(čl. 63.)
19. ako pisanim pozivom ne pozove vlasnike ili
korisnike poslovnih objekata da ugrade
pročistače otpadne vode na unutarnjoj kanalizaciji
(čl. 69. i 99.)
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20. ako ne izgradi kanalizacijski priključak, (gdje
postoji mogućnost priključenja), na zahtjev
investitora ili vlasnika objekta (čl. 71.)
21. ako ne održava javnu kanalizaciju u
funkcionalnom stanju (čl.74.)
22. ako ne održava kanalizacijski priključak i
kontrolno okno (čl. 77.)
23. ako ne pristupi otklonu kvara na javnoj
kanalizaciji u roku predviđenom u članku 78.
24. ako ne održava oborinsku kanalizaciju (čl. 83.)
25. ako isključi unutarnju kanalizaciju sa javne
kanalizacije suprotno članku 86.
26. nadležno poduzeće ako ne postupi po rješenju
komunalne i sanitarne inspekcije Općine Čitluk
(čl.93.)
Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će
se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom od 500,00 do 2.000,00 KM.
Članak 98.
Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00
KM kaznit će se pravna osoba za prekršaj:
1. ako naizmjenično koristi vodu iz Javnog
vodovoda i individualnog izvorišta, a pri tom
fizički ne razdvoji unutarnje vodoinstalacije
(čl.12.)
2. ako skine plombu s vodomjera (čl.14.)
3. ako priključi objekt na vodovodnu mrežu bez
ugovora o priključenju (čl.19.)
4. ako ne zaključi ugovor o opskrbi pitkom vodom
(čl.20.)
5. ako premjesti vodovodni priključak bez dozvole
Komunalnog poduzeća (čl.29.)
6. ako onemogući pristup na privatnu površinu
radnicima Komunalnog poduzeća radi održavanja
vodovodne mreže i vodovodnog priključka ili
očitanja i kontrole vodomjera (čl.32.)
7. ako ne održava spremište za vodomjer sukladno
članku 33.
8. ako uzima vodu sa javnog hidranta osim u
slučaju gašenja požara (čl.36.)
9. ako ne ugradi poseban vodomjer za hidrantsku
mrežu (čl.37.)
10. ako nakon skidanja vodomjera zbog neplaćanja
usluga izvrši prespajanje instalacija (čl. 49.)
11. ako svoj objekt priključi na vodovodnu mrežu
bez vodomjera (ilegalan priključak), (čl 56. st. 1.
alineja 1.)
12. ako ugradi odvojak na vodovodnom priključku
prije vodomjera (čl. 56. st. 1. alineja 5.)
13. ako vrši radnje kojima ugrožava kvalitetu vode
u vodovodnoj mreži (čl. 56. st. 1. alineja 7. Odluke)
14. ako opskrbljuje treće osobe pitkom vodom
posredstvom svog vodovodnog priključka (čl. 56.
st. 1. alineja 8.)
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15. ako preko unutarnje kanalizacije ispušta u
javnu kanalizaciju tvari zabranjene člankom 67.
16. ako ne ugradi pročistač otpadne vode na
unutarnjoj kanalizaciji (čl. 68. i 69.)
17. ako vrši radnje zabranjene člankom 76.
18. ako objekt priključi na kanalizacijsku mrežu
bez ugovora o priključenju (čl. 85.)
19. ako izvrši radnju iz članka 86.
20. ako ne izgradi septičku jamu prema uvjetima
utvrđenim člankom 87.
21. ako ne vodi brigu o ispravnosti, održavanju i
redovitom čišćenju septičkih jama. (čl. 87.)
22. ako ne odstranjuje i ne odlaže opasne i druge
tvari sukladno zakonskim propisima (čl. 89.)
Novčanom kaznom od 300,00 - 2.000,00
KM kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanu kaznom od 500,00 do 1.000,00
KM kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz prvog
stavka ovog članka.
VIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Rokovi
Članak 99.
JP ima obvezu:
- donijeti pravilnik o dimenzijama spremišta za
vodomjer, vrsti i nosivosti poklopca u roku od 3
(tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke,
(članak 15. stavak 3.).
- pozvati vlasnike ili korisnike poslovnih objekata
da ugrade pročistače otpadne vode na unutarnjoj
kanalizaciji u roku od 6 (šest) mjeseci od dana
stupanja na snagu ove odluke (članak 69.).
Građani koji imaju poslovni prostor u
stambenoj zgradi gdje se koristi zajednički
vodomjer, dužni su u roku od 6 mjeseci izvršiti
razdvajanje unutarnje instalacije, a JP je dužno
najkasnije za dvije godine ugraditi poseban
vodomjer, od dana stupanja na snagu ove odluke,
(članak 27. st. 3.).
Stupanje na snagu
Članak 100.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka o vodovodnom sustavu općine Čitluk
("Službeni glasnik općine Čitluk", broj: 3/97).
Članak 101.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

studeni 2014.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Broj: 01-06-157/3-14.
Čitluk, 27. studenog 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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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 27. studenog 2014.
godine, d o n o s i
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. Dobro Selo.
Članak 2.
Građevnim zemljištem
nekretnine označene kao:

određuju

lokalitet "Dujin Dolac" K.O. Dobro Selo
- k.č.
4/16 (novi premjer), 4/40
premjer), površine 500 m2
- k.č.
4/17 (novi premjer), 4/41
premjer), površine 500 m2
- k.č.
4/18 (novi premjer), 4/42
premjer), površine 500 m2
- k.č.
4/19 (novi premjer), 4/43
premjer), površine 500 m2
- k.č.
4/20 (novi premjer), 4/45
premjer), površine 500 m2
- k.č.
4/21 (novi premjer), 4/44
premjer), površine 500 m2
sve k.o. Dobro Selo.

se

(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
(stari
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lokalitet "Gospodarska zona Tromeđa" K.O.
Međugorje
- k.č. 1/7 (novi premjer), 1/1428 (stari
premjer), površine 4414 m2
- k.č. 1/8 (novi premjer), 1/1429 (stari
premjer), površine 356 m2
- k.č. 1/6 (novi premjer), 1/1413 (stari
premjer), površine 19876 m2
- k.č. 17/68 (novi premjer), 1/1414 (stari
premjer), površine 4125 m2 .
Članak 3.
Sastavni dio ove odluke je kopija
katastarskog plana u koju su ucrtane sve parcele
obuhvaćene ovom odlukom.
Članak 4.
Nalaže se Zemljišnoknjižnom 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.
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

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-157/4-14.
Čitluk, 27. studenog 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 61.Zakona o građevnom
zemljištu ("Službene novine F BiH", broj: 25/03 i
67/05), članka 21. stavak 2., članka 27. točka 2. i
7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 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 i 8/13),
rješavajući po zahtjevu Milojke (Petra) Dujmović
iz Vionice, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen
stambeni objekt bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
27. studenog 2014. godine, d o n i j e l o j e
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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, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 27. studenog
2014. godine d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Skupštine Javnog
poduzeća "BROĆANAC" d.o.o. Čitluk.

RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č.br.91/1696
u površini od 922m2, upisanom u zk.ul.137
k.o.Šurmanci (po novom premjeru k.č. br.2396/10
u površini od 922m2 k.o.Vionica), utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Milojke (Petra) Dujmović iz
Vionice, kao graditelja stambenog objekta
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Milojka (Petra) Dujmović iz Vionice,
dužna je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište, iznos od 8,oo KM/m2, uvećan za 30% na
ime legalizacije, što ukupno iznosi 9.588,8o KM
(devettisućapetstotinaosamdesetdevet
konvertibilnih maraka), na račun Općinskog vijeća
Čitluk broj: 3380002200014877, kod UniCredit
banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Milojke (Petra) Dujmović
iz Vionice, JMBG:1101955156344, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Milojka (Petra) Dujmović iz Vionice,
dužna 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: 01-06-157/5-14.
Čitluk, 27. studenog 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

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: 01-06-157/2-14.
Čitluk, 27. studenog 2014. 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, 6/08 i 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 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Mladenke(Ivana)
Stojić rođ. Tadić iz Dragićine, za dodjelu zemljišta
iz državnog vlasništva kao zamjenu za oduzeto
zemljište prilikom izgradnje puta Čitluk-VionicaBijakovići, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 27. studenog 2014. godine,
donijelo je

studeni 2014.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Z A K LJ U Č A K
I.
Dodjeljuje se u vlasništvo, za oduzeto
zemljište kao zamjena, prilikom izgradnje puta
Čitluk-Vionica-Bijakovići i to:
1. Mladenki (Ivana) Stojić rođ. Tadić iz
Dragićine, dodjeljuje se u vlasništvo
zemljište označeno kao k.č.2424/29,
k.č.2424/30 i k.č.2425/31 ukupne
površine 1700m2 K.O.Vionica, kao
naknada za oduzeto zemljište označeno
kao k.č.2121/2 površine 575m2.
II.
Na temelju ovog Zaključka, nakon
cijepanja parcela u katastru i zemljišnim knjigama,
Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne
poslove će donijeti Rješenje o dodjeli zemljišta
kao zamjeni za oduzeto, te poduzeti mjere i radnje
za provedbu istog u katastru i zemljišnoknjižnom
uredu.
III.
Ovaj zaključak 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: 01-06-157/6-14.
Čitluk, 27. studenog 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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Bijakovići, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 27. studenog 2014. godine,
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
I.
Dodjeljuje se u vlasništvo, za oduzeto
zemljište kao zamjena, prilikom izgradnje puta
Čitluk-Vionica-Bijakovići i to:
2. Ivi (Ante) Stanojević rođ. Tadić iz
Sarajeva, dodjeljuje se u vlasništvo
zemljište označeno kao k.č.2424/27,
k.č.2424/28 i 2424/25 ukupne površine
1500m2 K.O.Vionica, kao naknada za
oduzeto zemljište označeno kao
k.č.2122/2 površine 524m2.
II.
Na temelju ovog Zaključka,nakon cijepanja
parcela u katastru i zemljišnim knjigama, Općinska
služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove će
donijeti Rješenje o dodjeli zemljišta kao zamjeni
za oduzeto, te poduzeti mjere i radnje za provedbu
istog u katastru i zemljišnoknjižnom uredu.
III.
Ovaj zaključak 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: 01-06-157/7-14.
Čitluk, 27. studenog 2014. 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, 6/08 i 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 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Ive (Ante) Stanojević
rođ. Tadić iz Sarajeva, za dodjelu zemljišta iz
državnog vlasništva kao zamjenu za oduzeto
zemljište prilikom izgradnje puta Čitluk-Vionica-

Broj 8 -

___________________________
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Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 88.
stavak 3., članka 90. stavak 4. i članka 91.
Poslovnika o radu Vijeća ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11),
raspravljajući o zahtjevu MZ Krućevići, a na
temelju Mišljenja Javnog pravobranitelja općine
Čitluk broj: U:12/14, te Dopisa Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K

studeni 2014.
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Upozorenje - pretvorba prava korištenja
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u
pravo vlasništva broj. 11-07-26-357-13/14 od
20.11. 2014 godine, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 27. studenog 2014. godine
donijelo je

zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća kao i članka 7. Odluke o
općinskom Stožeru civilne zaštite ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
4/11), načelnik općine Čitluk d o n o s i

ZAKLJUČAK

O IMENOVANJU ČLANOVA OPĆINKOG
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

RJEŠENJE
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk zauzima stav da nije
nadležno za odlučivanje o poništavanju ili ukidanju
po pravu nadzora Rješenja Skupštine općine Čitluk
br. 05/I -59/50 - 1963 od 10. 09. 1963. godine već
drugostupanjski organ, u ovom slučaju Vlada
Hercegovačko-neretvanske županije.
Članak 2.
Općinska služba za geodetske i imovinskopravne poslove će na svaki pojedinačni zahtjev
vlasnika parcela odnosno nasljednika vlasnika
parcela navedenih u Rješenju Skupštine općine
Čitluk br. 05/I-59/50-1963 od 10. 09. 1963. godine
provesti ispitni postupak, te sve činjenice ispitnog
postupka dostaviti tražiteljima u pisanom obliku.
Članak 3.
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: 01-06-157/8-14.
Čitluk, 27. studenog 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

 NAČELNIK OPĆINE
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Temeljem članka 29. Točka 5., a u svezi s
člankom 106. i člankom 116. stavak 2 Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine
Federacije BiH“,broj: 39/03, 22/06 i 43/10, i članka
9., točka d. Odluke o organiziranju i funkcioniranju

I.
Za članove Stožera civilne zaštite
općine Čitluk imenuju se:
1. Ivo Jerkić, Načelnik općine - zapovjednik
Stožera,
2. Ivan Ostojić, Rukovoditelj općinske službe
civilne zaštite - načelnik Stožera,
3. Jasna Karačić, Rukovoditelj Službe za
gospodarstvo - član,
4. Vesna Vasilj, Rukovoditelj Službe za
graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša - član,
5. Radojka Milićević, Rukovoditelj Službe za
geodetske i imovinsko-pravne poslove - član,
6. Pavo Zovko, Rukovoditelj Službe za financije
-član,
7. Ilko Prusina, Rukovoditelj Službe za društvene
djelatnosti,opću upravu i branitelje - član,
8. Marko Klemo, Rukovoditelj Zajedničkih službi
- član,
9. Silvio Ostojić, Zapovjednik vatrogasne
postrojbe - član,
10. Jadranka Odak, Rukovoditelj Doma zdravlja
Čitluk - član,
11. Ilija Šego, Rukovoditelj Veterinarske stanice u
Čitluku - član,
12. Andrija Stojić, tajnik Crvenog križa Čitluk
- član,
13. Đino Medić, Rukovoditelj J.P.“Broting“
d.o.o.Čitluk - član.
II.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje
važiti Rješenje o imenovanju članova Općinskog
stožera civilne zaštite („Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 5/11).
Ovo rješenje 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 -

studeni 2014.

Broj 8 -
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Broj: 02-46-3962/14.
Čitluk, 10. studeni 2014. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

90
Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
FBiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), članka 2. i 7.
Odluke o vršenju ovlasti tijela općine Čitluk u
gospodarskim društvima sa udjelom državnogopćinskog kapitala ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 3/09), članka 41. točka
5. i 21. Statuta Općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), od na dostavljeni prijedlog - Rang lista
uspješnih kandidata za imenovanje u nadzorne
odbore javnih poduzeća, koju je dostavilo
Povjerenstvo za izbor kandidata po Javnom oglasu
za imenovanje predstavnika Općine Čitluk na
poziciju člana nadzornih odbora javnih poduzeća
od 05. studenog 2014. godine, (sukladno
Zaključku o ispravci pogreške od 27.11.2014.
godine) d o n o s i m
R J E Š E NJ E
o konačnom postavljenu predstavnika Općine
Čitluk u nadzorni odbor
Javnog poduzeća "Broćanac" d.o.o. Čitluk
Članak 1.
Za predstavnike Općine Čitluk u
nadzornom odboru Javnog poduzeća "Broćanac"
d.o.o. Čitluk, postavljaju se:
1. Ante Planinić
2. Ivan Primorac
Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine" i "Službenom
glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-05-3055/2-14.
Čitluk, 10. studenog 2014. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
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Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
FBiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), članka 2. i 7.
Odluke o vršenju ovlasti tijela općine Čitluk u
gospodarskim društvima sa udjelom državnogopćinskog kapitala ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 3/09), članka 41. točka
5. i 21. Statuta Općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), na dostavljeni prijedlog - Rang lista
uspješnih kandidata za imenovanje u nadzorne
odbore javnih poduzeća, koju je dostavilo
Povjerenstvo za izbor kandidata po Javnom oglasu
za imenovanje predstavnika Općine Čitluk na
poziciju člana nadzornih odbora javnih poduzeća
od 05. studenog 2014. godine, d o n o s i m
R J E Š E NJ E
o konačnom postavljenu predstavnika Općine
Čitluk u nadzorni odbor
Javnog poduzeća "Broting" d.o.o. Čitluk
Članak 1.
Za predstavnike Općine Čitluk u
nadzornom odboru Javnog poduzeća "Broting"
d.o.o. Čitluk, postavljaju - imenuju se:
1. Ante Zubac,
2. Kruno Stojić,
3. Lucija Ostojić.
Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine" i "Službenom
glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-05-3055/3-14.
Čitluk, 14. studenog 2014. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

studeni 2014.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:

Broj 8 -
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List izlazi prema potrebi
Naklada 100 primjeraka

Urednici: - Mario Rozić, dipl.iur., Ivo Bevanda, dipl.iur.
Tel.

036/ 640-525; 640-518;

E-mail:

brotnjo@citluk.ba
tajnik.vijece@citluk.ba
www.citluk.ba

Web:

Fax. 036/ 640 - 537; 640 - 526

N a p o m e n a:

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.
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