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Na temelju članka 106. stavak 3., 4. i 5.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk" broj: 2/08, 6/08 i 3/13)
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
22. prosinca 2014. godine, d o n o s i
O D L U K U
o privremenom financiranju javnih potreba
općine Čitluk u razdoblju
siječanj - ožujak 2015. godine
Članak 1.
Javne potrebe Općine Čitluk u razdoblju
siječanj - ožujak 2015. godine, privremeno će se
financirati do visine prosječno mjesečno ostvarenih
prihoda u razdoblju siječanj – ožujak 2014. godine.
Članak 2.
Sredstva će se proporcionalno ostvarenim
prihodima u razdoblju siječanj-ožujak 2015. godine
raspoređivati korisnicima mjesečno, a najviše do
visine prihoda uplaćenih u Proračun Općine
Čitluku razdoblju siječanj-ožujak 2014.godine, što
iznosi 1.546.034,09 KM.
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Članak 3.
Za izvršenje ove odluke zadužuju se
Općinski načelnik i Općinska služba za financije.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015.
godine.
Odluka će biti objavljena u "Službenom
glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-172/5-14.
Čitluk, 22. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

Vijećnicima Vijeća pripada naknada na
ime mjesečnog paušala u iznosu od 200,oo KM.
Vijećnicima Vijeća pripada naknada za rad
i prisustvovanju sjednicama Vijeća u iznosu od
100,oo KM.
Članovima radnih tijela pripada naknada
za rad po održanoj radnoj sjednici u iznosu od
50,oo KM.
Članak 3.
Zamjeniku Predsjednika Vijeća mjesečni
paušal se uvećava za 100,oo KM, na ime službenog
rada izvan sjednica Vijeća.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove odluke
prestaje da važe ranije odluke Općinskog vijeća u
svezi sa reguliranjem pitanja vijećničkih naknada.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
godine i objaviti će se u Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 24. Statuta Općine
Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) te članka 17.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk,
(“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”,
broj: 2/11) Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2014. godine
d o n i j e l o je

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

O D L U K U
o visini naknada za vijećnike
Općinskog vijeća Čitluk
Članak 1.
Vijećnici Općinskog vijeća Čitluk (u
daljnjem tekstu: Vijeće), u obavljanju vijećničke
dužnosti, iz proračunske stavke - naknade
vijećnicima, imaju pravo na naknadu na ime:
1. mjesečnog paušala,
2. rada i nazočnosti sjednicama Vijeća,
3. članstva u radnim tijelima Vijeća.
Članak 2.

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-172/6-14.
Čitluk, 22. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 49. Zakona o
prostornom
uređenju
("Narodne
novine
Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 4/04 ) i
članka 27. točka 17. i 18. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća Čitluk", broj:
2/08, 6/08 i 3/13) te članka 113.-115. i članka 120.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/11), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju
i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne
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ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i
drugih uvjeta
Članak 1.
U članku 1. stavak 2. Odluke o utemeljenju
i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne
ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i
drugih uvjeta ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/09 i 7/10, 8/11, 1/13 i 1/14),
(u daljnjem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:
" U povjerenstvo iz prethodnog stavka ove
odluke imenuju se:
1. Franimir Pervan;
2. Ante Planinić;
3. Anđelka Stojić;
4. Branko Čilić;
5. Boško Pehar.
Članak 2.
Članak 3. stavak 3. Odluke, mijenja se i
glasi:

Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
22. prosinca 2014. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izmjeni granice između K.O. Međugorje i
K.O. Bijakovići
I.
Utvrđuje se nova granica katastarskih
općina Međugorje i Bijakovići.
Nova
granica
katastarskih
općina
Međugorje i Bijakovići je opisana u Zapisniku o
izmjeni granice između K.O. Međugorje i K.O.
Bijakovići broj:07-33-861/13 od 09. prosinca 2014.
godine, koju je utvrdilo Povjerenstvo za izmjenu
granica katastarskih općina imenovano rješenjem
Općinskog vijeća Čitluk broj:01-06-22/8-13 od
27.02.2013. godine.
Sastavni dio ove Odluke je Skica
razgraničenja u razmjeru 1:1000, broj: 07-32760/14 od prosinca 2014. godine, te Zapisnik o
izmjeni granice između K.O. Međugorje i K.O.
Bijakovići broj: 07-33-861/13, od 09. prosinca
2014. godine.

" Mandat članovima Povjerenstva traje do
31. prosinca 2015. godine.".
Članak 3.
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: 01-06-172/7-14.
Čitluk, 22. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

II.
Temeljem ove odluke, Općinska služba za
geodetske i imovinsko pravne poslove izvršit će
promjene na geodetskim planovima i u
katastarskom operatu.
III.
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: 01-06-172/8-14.
Čitluk, 22. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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Na temelju članka 32. Zakona o premjeru i
katastru zemljišta ("Službeni list SRBiH", broj:
14/78, 12/87, 12/89 i 26/90), stručnog mišljenja
Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne
poslove Sarajevo broj: 01-30-3-1741/14 od
14.11.2014. godine, te članka 111. stavka 2. a u
svezi sa člankom 17. i 27. Statuta općine Čitluk
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13),

___________________________
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Na temelju članka 32. Zakona o premjeru i
katastru zemljišta ("Službeni list SRBiH", broj:
14/78, 12/87, 12/89 i 26/90), stručnog mišljenja
Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne
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poslove Sarajevo broj: 01-30-3-1742/14 od 14.11.
2014. godine, te članka 111. stavka 2., a u svezi sa
člankom 17. i 27. Statuta općine Čitluk Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 22. prosinca
2014. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izmjeni granice između K.O. Čitluk
i K.O. Gradnići
I.
Utvrđuje se nova granica katastarskih
općina Čitluk i Gradnići
Nova granica katastarskih općina Čitluk i
Gradnići opisana je u Zapisniku o izmjeni granice
između K.O. Čitluk i K.O. Gradnići broj:07-333118/14 od 09. prosinca 2014. godine, koju je
utvrdilo Povjerenstvo za izmjenu granica
katastarskih
općina
imenovano
rješenjem
Općinskog vijeća Čitluk broj: 01-06-22/8-13 od
27.02.2013. godine.
Sastavni dio ove odluke je Skica
razgraničenja u razmjeru 1:1000, broj: 07-32759/14 od prosinca 2014. godine, te Zapisnik o
izmjeni granice između K.O. Čitluk i K.O.
Gradnići broj: 07-33-3118/14, od 09. prosinca
2014. godine.
II.
Temeljem ove odluke, Općinska služba za
geodetske i imovinsko pravne poslove izvršit će
promjene na geodetskim planovima i u
katastarskom operatu.
III.
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: 01-06-172/9-14.
Čitluk, 22. prosinca 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 FBiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 1/02, 4/02 i 8/13),
rješavajući po zahtjevu poduzeća I-Fenix d.o.o.
Međugorje, Čitluk, za utvrđivanje prava vlasništva
na građevnom zemljištu na kojem je izgrađen
stambeno-poslovni objekt bez prava korištenja radi
građenja, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2014. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu k.č.br.91/1705
u površini od 131 m2, upisanom u zk.ul.137
k.o.Šurmanci (po novom premjeru k.č. br.399/4 u
površini od 131 m2 k.o.Bijakovići), utvrđuje se
pravo vlasništva u korist poduzeća I-Fenix d.o.o.
Međugorje, Čitluk, kao graditelja stambenoposlovnog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Poduzeće I-Fenix d.o.o. Međugorje,
Čitluk, dužno je platiti naknadu za dodijeljeno
građevno zemljište, iznos od 100,oo KM/m2,
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno
iznosi 17.030,oo KM (sedamnaesttisućatrideset
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 poduzeća I-Fenix d.o.o.
Međugorje, Čitluk, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Poduzeće I-Fenix d.o.o. Međugorje,
Čitluk, 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: 01-06-172/10-14.
Čitluk, 22. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
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Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

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 Zorana (Dane) Bulić
iz Blatnice, 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
22. prosinca 2014. godine, d o n i j e l o j e

Na temelju članka 61.
Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), članka 4. Odluke
o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk» broj:1/02, 4/02 i 8/13),
rješavajući po zahtjevu Viktora (Stjepana) Sušac iz
Čitluk Sela, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen poslovni
objekt bez prava korištenja radi građenja, Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 22. prosinca
2014. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE

RJEŠENJE

1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 542/123 K.O. Blatnica (stari premjer) u
površini od 920 m2, što odgovara po novom
premjeru k.č. br. 2820/6 u površini od 920 m2 K.O.
Blatnica, utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Zorana (Dane) Bulić iz Blatnice, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Zoran (Dane) Bulić iz Blatnice, dužan je
platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište,
iznos od 8,oo KM/m2, uvećan za 30% na ime
legalizacije, što ukupno iznosi 9.568,oo KM
(devettisućapetstošesdesetosam
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 Zorana (Dane) Bulić iz
Blatnice, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.
4. Zoran (Dane) Bulić iz Blatnice, dužan je
na ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.

1. Na građevnom zemljištu k.č.br.629/2 u
površini od 205 m2, upisanom u zk.ul.1276
k.o.Čitluk (po novom premjeru k.č. br.3396/2 u
površini od 205 m2 k.o.Čitluk), utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Viktora (Stjepana) Sušac iz
Čitluk Sela, kao graditelja poslovnog objekta
izgrađenog na tom zemljištu.
2. Viktor (Stjepana) Sušac iz Čitluk Sela,
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno
zemljište, iznos od 12,oo KM/m2, uvećan za 30%
na ime legalizacije, što ukupno iznosi 3.198,oo KM
(tritisućestotinudevedesetosam
konvertibilnih
maraka), na račun Općinskog vijeća Čitluk broj:
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah
po primitku Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-172/11-14.
Čitluk, 22. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK

3. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Viktora (Stjepana) Sušac
iz Čitluk Sela, JMBG:2307969151346, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.
4. Viktor (Stjepana) Sušac iz Čitluk 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: 01-06-172/12-14.
Čitluk, 22. prosinca 2014. godine
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

100
Na temelju članka 44. i 46. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj: 25/03 i 67/05), te
članka 111. stavka 2. u svezi sa člankom 17. i 27.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), rješavajući
po zahtjevu Mostarsko-duvanjske biskupije župe
Krista Kralja Čitluk vezano za izmjenu rješenja
broj:01-06-165/4-13 od 22. studenog 2013. godine,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj 22.
prosinca 2014. godine donijelo je

Usvaja se Izvješće o radu za 2014. godinu
Općinskog izbornog povjerenstva Čitluk.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-172/2-14.
Čitluk, 22. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

RJEŠENJE
MIJENJA SE Rješenje Općinskog vijeće Čitluk,
broj:01-06-165/4-13 od 22. studenog 2013. godine,
tako što:
U točki I., umjesto što stoji:
„površina od 10000 m2“, treba stajati: “2461 m2”
U točki II., umjesto što stoji:
“iznosi 80.000,oo KM”, treba stajati:
“19.688,oo KM”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

102
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 22. prosinca
2014. godine d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-172/13-14.
Čitluk, 22. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

101
Na temelju članka 27. točka 24., 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 22. prosinca 2014. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Članak 1.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Skupštine
Javnog poduzeća "BROTING" d.o.o. Čitluk.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-172/3-14.
Čitluk, 22. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________

prosinac 2014.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

103
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 22. prosinca 2014. godine, d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Općinsko vijeće Čitluk prihvaća Nacrt
Plana Proračuna općine Čitluk za 2015.
godinu.
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-172/4-14.
Čitluk, 22. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Kralja Tomislava 87

Čitluk, 22.01.2015.godine
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.

