iječanj 2017.
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Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj: 49/06), te članaka 17. i 27.
Statuta Općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i
3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj
dana 28. veljače 2019. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o usvajanju Integrirane strategije razvitka
općine Čitluk za razdoblje 2019.-2027. godine
Članak 1.
Ovom odluka usvaja se Integrirana
strategija razvitka općine Čitluk za razdoblje 2019.
-2027. godina.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

veljača 2019.
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Broj: 01-06-21/2-19
Čitluk, 28. veljače 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________

Članak 4.
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
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Na temelju članka 17. alineja deseta i
članka 111. Statuta općine Čitluk (“Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk, broj: 2/08 i
6/08 i 3/13), na u svezi s odredbama Odluke o
obavljanju pojedinih djelatnosti za vrijeme ratnog
stanja („Službeno glasilo HVO općine Čitluk“,
broj: 5/93 i 1/95), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj 28. veljače 2019. godine,
donosi
ODLUKU
o privremenom prestanku obavljanja
samostalnih djelatnosti za vrijeme ratnog stanja
Članak 1.
Ovom odlukom obvezuje se Općinska
služba za gospodarstvo općine Čitluk da temeljem
zahtjeva nositelja odobrenja za rad samostalne
gospodarske djelatnosti i temeljem uvjerenja
Ureda za obranu o sudjelovanju u ratu i izvršenju
ratnih obveza, donese rješenje o privremenom
prestanku obavljanja samostalne djelatnosti u
periodu vršenja vojne obveze navedenom u
uvjerenju Ureda za obranu.
Članak 2.
Odredbe iz članka 1. Odluke odnose se na
nositelje odobrenja za rad samostalne gospodarske
djelatnosti koji su temeljem Odluke o obavljanju
pojedinih djelatnosti za vrijeme ratnog stanja
(„Službeno glasilo HVO općine Čitluk“, broj: 5/93
i 1/95) izvršili zamjenu/produženje prijeratnog
odobrenja za rad rješenjem „u uvjetima rata i
neposredne ratne opasnosti“,kao i one nositelje
odobrenja za rad koji svoje poslovanje nisu
uskladili s navedenom Odlukom.
Članak 3.
Ova odluka se donosi u svrhu ostvarivanja
prava po osnovu radnog staža nositelja odobrenja
za obavljanje samostalne djelatnosti.

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-21/8-19
Čitluk, 28. veljače 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Temeljem članka 14. stavak 4. Zakona o
izvlaštenju/eksproprijaciji
("Službene
novine
FBiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), i članka 27.
stavak 1. točka 7. a u vezi članka 17. točka 9.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13),
rješavajući po prijedlogu Javnog pravobranitelja
općine Čitluk za utvrđivanje javnog interesa za
uređenje i izgradnju parking prostora mjesnog
groblja u Služnju, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 28. veljače 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU
I.
Utvrđuje se da je od javnog interesa
izgradnja i uređenje parking prostora mjesnog
groblja u Služnju, te da se u tu svrhu može
pristupiti izvlaštenju nekretnine, kako slijedi:
-

k.č.150/3 K.O.Služanj (stari premjer),
što odgovara k.č.564/2 „STUP“
površine 500 m2 K.O.Služanj, upisana
u posjedovni list broj:112 posjednika
Milenka (Stjepana) Kujundžić i
Ružice (Stjepana) Kujundžić iz
Služnja sa udjelima ½.

II.
Utvrđuje se da je Općina Čitluk korisnik
izvlaštenja zemljišta za izgradnju i uređenje
parking prostora iz točke I. ove odluke.

veljača 2019.
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III.
Naknada za izgradnju i uređenje parking
prostora mjesnog groblja u Služnju biti će
osigurana vlasnicima od strane korisnika
izvlaštenja.
Nadležni organ uprave može provesti postupak
izvlaštenja za izgradnju i uređenje parking prostora
iz točke I. ove odluke.
IV.
Protiv ove odluke može se pokrenuti
upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom/
Kantonalnom sudu u Mostaru, u roku od 30 dana
od dana dostavljanja odluke. Tužba se podnosi
neposredno sudu.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk“.
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5. Pavo Zovko - član;
6. Marijan Sivrić - član;
7. Željko Planinić- član.
Članak 2.
Članovi Povjerenstva postupat će sukladno
odredbama Odluke o dodijeli javnih priznanja
Općine Čitluk.
Članak 3.
Mandat članova Povjerenstva traje godinu
dana.
Članak 4.
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

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj: 01-06-21/7-19
Čitluk, 28. veljače 2019. godine

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-21/9-19
Čitluk, 28. veljače 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Temeljem članka 27. točka 18. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08 i 6/08 i 3/13) i članka 18.
Odluke o javnim priznanjima Općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 3/10), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 28. veljače 2019. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk
Članak 1.
Za člana Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Općine Čitluk (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) imenuju se:
1. Predrag Smoljan, Predsjednik Općinskog
vijeća - Predsjednik Povjerenstva;
2. Marin Radišić, Načelnik općine Čitluk Zamjenik predsjednika Povjerenstva;
3. Marina Zubac - član;
4. Saša Grgić - član;

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, 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, 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 Mate (Pere) Vasilj iz
Međugorja, 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 28. veljače 2019. godine, donijelo je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č.928/604 K.O. Međugorje (stari premjer), što
odgovara po novom premjeru k.č. 4678/8 u
površini od 102 m2 K.O. Međugorje, utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Mate (Pero) Vasilj iz
Međugorja, kao graditelja stambeno-poslovnog
objekta izgrađenog na tom zemljištu.

veljača 2019.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

2. Mate (Pero) Vasilj iz Međugorja, dužan
je platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 102 m2, iznos od 100,00 KM/m2, uvećan
za 30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
13.260,00 KM (trinaesttisućadvijestotinešezdeset
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, Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Čitluk, izvršit će
uknjižbu prava vlasništva u korist Mate (Pero)
Vasilj Međugorja, sa dijelom 1/1, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Mate (Pero) Vasilj iz Međugorja, dužan
je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,00 KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-21/3-19
Čitluk, 28. veljače 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 95 stavak 2. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju («Narodne novine
HNŽ/K», broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16) te članka
111. a u svezi s člankom 27. Statuta općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk»
broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 28. veljače 2019. godine
donosi
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i
dopuni Statuta Osnovne škole Bijakovići u
Bijakovićima

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-21/10-19
Čitluk, 28. veljače 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 41. Zakona o
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne
novine HNŽ/K» broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 6/04) te članka
111. a u svezi s člankom 27. Statuta općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk»
broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 28. veljače 2019. godine
donosi
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i
dopuni Statuta Srednje škole dr. fra Slavka
Barbarića u Čitluku
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog
odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u
Čitluku broj: 05-03-148-1/2019 od dana 13. veljače
2019. godine kojom se mijenja članak 7. Statuta
Škole.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk“.
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Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog
odbora Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima
broj: 04-01-161/19 od dana 05. veljače 2019.
godine kojom se mijenja članak 8. Statuta Škole.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-21/4-19
Čitluk, 28. veljače 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 95 stavak 2. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju («Narodne novine
HNŽ/K» broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16) te članka
111. a u svezi s člankom 27. Statuta općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk»
broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 28. veljače 2019. godine
donosi

veljača 2019.
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i
dopuni Statuta Osnovne škole Čerin u Čerinu
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog
odbora Osnovne škole Čerin u Čerinu broj: 10-0159/19 od dana 28. siječnja 2019. godine kojom se
mijenja članak 8. Statuta Škole.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-21/5-19
Čitluk, 28. veljače 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 95 stavak 2. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju («Narodne novine
HNŽ/K» broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16) te članka
111. a u svezi s člankom 27. Statuta općine Čitluk
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk»
broj: 2/08, 6/08 i3/13), Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 28. veljače 2019. godine
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i
dopuni Statuta Osnovne glazbene škole
Brotnjo u Čitluku
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog
odbora Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku
broj: 56-02-192/19 od dana 18. veljače 2019.
godine kojom se mijenjaju članci: 6., 6a., 7., 66. i
67. Statuta Škole.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-21/6-19
Čitluk, 28. veljače 2019. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r.

________________________
NAČELNIK OPĆINE
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Na temelju članka 59. Zakona o plaćama i
naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj: 45/10 i 111/12), članka 41. točka 4., 6. i 21.
Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i
članka 4. Odluke o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za plaće, dodatak na plaću i naknada
plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih
dužnosti i savjetnika, državnih službenika i
namještenika Općine Čitluk, ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 4/14), i
temeljem Sporazuma o visini osnovice za obračun
plaća, potpisanog sa Sindikalnom organizacijom
Općine Čitluk dana 08.02.2019.godine, Načelnik
općine d o n o s i
O D L U K U
o visini osnovice za obračun plaća
I.
Utvrđuje se visina osnovice za obračun
plaća izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih
dužnosti i savjetnika, državnih službenika i
namještenika Jedinstvenog općinskog tijela uprave
i stručnih službi Općine Čitluk u bruto iznosu od
417,15 KM, slovima (četristotineisedamnaest
/15konvertibilnihmaraka).
II.
Temeljna plaća utvrđuje se množenjem
osnovice za plaću iz točke jedan ove odluke sa
utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako
utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku
započetu godinu mirovinskog staža izabranih
dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i savjetnika,
državnih službenika i namještenika Jedinstvenog
općinskog tijela uprave i stručnih službi Općine
Čitluk, a najviše do 20%.

III.
Osnovica za obračun plaće iz točke jedan
ove odluke primjenjuje se počevši od 01.01.2019.
godine.

IV.
Stupanjem na snagu ove odluke stavljaju
se izvan snage svi akti kojima je ranije određena
visina osnovice za obračun plaće u Općini Čitluk.
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Za izvršenje ove odluke zadužuje se
Općinska služba za financije.

V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objaviti će se u "Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-5242/1-18
Čitluk, 08. veljače 2019. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Na temelju članka 41. točka 4. i 6. Statuta
općine Čitluk (''Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk'', broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 26.
Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata
za plaće, dodataka na plaću i naknada plaće
izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i
savjetnika, državnih službenika i namještenika
Općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 4/14) i članka 14. Pravilnika o
plaćama i naknadama državnih službenika i
namještenika u Jedinstvenom općinskom tijelu
uprave i stručnih službi Općine Čitluk, broj: 02-16342/19 od 31.01.2019.godine, Općinski načelnik
donosi
ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za ishranu
za vrijeme rada (topli obrok) za 2019. godinu
I.
Odobrava se isplata naknade za ishranu
za vrijeme rada (topli obrok) djelatnicima
Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih
službi Općine Čitluk i Javnog pravobraniteljstva
Općine Čitluk, u iznosu od 1% prosječne plaće u
Federaciji
Bosne
i
Hercegovine,
prema
posljednjem objavljenom podatku Federalnog
zavoda za statistiku.
Visina naknade iz prethodnog stavka
ove odluke za 2019. godinu utvrđuje se u iznosu od
9,07 KM dnevno.
Pravo na naknadu iz stavka 1. ove
točke, ne ostvaruje se u slučaju odsustvovanja sa
posla po bilo kome opravdanom ili neopravdanom
osnovu (službeni put, plaćeno odsustvo, rad na
terenu, odsustvo zbog bolesti i sl.).
II.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se
Općinska služba za financije.
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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
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-36-568/19
Čitluk, 11. veljače 2019. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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Temeljem članka 41. točka 4. i 6. Statuta
Općine Čitluk (Službeno glasilo Općine Čitluk
broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 10. stavak 2.
Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čitluk za
2018. godinu (Službeno glasilo Općine Čitluk broj
7/18), načelnik Općine Čitluk raspisuje
JAVNI POZIV
za raspodjelu sredstava grantova za projekte od
interesa za općinu utvrđenih Proračunom
Općine Čitluk za 2019. godinu
I.
Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu
sredstava grantova za projekte od interesa za
općinu, utvrđenih Proračunom Općine Čitluk za
2019. godinu, u iznosu od 100.000,00 KM
(stotinutisućakonvertibilnihmaraka),
s
ciljem
potpore aktivnostima pojedinaca, nevladinih i
neprofitnih organizacija na lokalnoj razini koje
mogu svojom sposobnošću i specifičnim
aktivnostima doprinijeti razvoju pluralističkog
demokratskog društva, jačanju lokalne samouprave
i sudjelovanju građana u vršenju javnih poslova.

•
•

II.
Pravo prijave na Javni poziv imaju:
Građani-pojedinci,
Udruge građana – nevladine organizacije,
fondacije i vjerske zajednice - institucije.

III.
Kriteriji za dodjelu sredstava grantova za
projekte od interesa za Općinu Čitluk su:
• da je prijavljeni projekt od značaja za
Općinu Čitluk, odnosno da je namijenjen
građanima općine Čitluk,
• da podnositelj projekta ima prebivalište
odnosno sjedište na području općine Čitluk
(ured ili podured) ili da svoje aktivnosti
obavlja na području Općine Čitluk,
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da vrijednost prijavljenog projekta nije
veća od 10.000,00 (deset tisuća) KM,
odnosno da vrijednost prijavljenog dijela
projekta nije veća od 10.000,00 (deset
tisuća) KM, pod uvjetom da je podnositelj
prijave osigurao financijska sredstva za
realizaciju preostalog dijela projekta
(projekti za koje su aplikanti osigurali dio
financijskih sredstava od drugog donatora
mogu se sufinancirati u maksimalnom
iznosu do 10.000,00 (deset tisuća) KM,
• da je aplikant opravdao prethodno
dobivena sredstva,
• da se prijavljeni projekti odnose na neke od
sljedećih oblasti:
Izgradnja i razvoj lokalne zajednice: projekti
koji potiču veće učešće građana u predlaganju i
donošenju odluka na lokalnoj razini, razvoj
civilnog društva, projekti koji promoviraju
uključenost volontera, projekti koji potiču veće
sudjelovanje mladih u društvenom životu, projekti
koji doprinose valoriziranju i promicanju
turističkih potencijala općine, pomažu promociji
međunarodnog imagea općine, te podižu razinu
demokratizacije društva u lokalnoj samoupravi;
Socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita: pomoć
starim i bolesnim, pomoć djeci bez roditeljskog
staranja, pomoć sudionicima i žrtvama rata, pomoć
osobama sa posebnim potrebama, psihosocijalni
programi pomoći građanima;
Kultura: kreativno izražavanja u glazbi, drami i
medijima (koncerti, kazališne predstave i kulturnoumjetnički amaterizam), potpora u radu školskih
sekcija iz oblasti kulture, projekti u oblasti
izdavačke djelatnosti koji se odnose na Općinu
Čitluk i njene građane, projekti na zaštiti kulturnog
naslijeđa, projekti etnografskih sadržaja, projekti
vjerskih i drugih manifestacija, poboljšanje
tehničkih uvjeta za realizaciju kulturnih aktivnosti;
Ekologija i zaštita životinja: projekti koji
promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i
unapređuju kvalitete ljudskog života, povećanje
zelenih površina, projekti uređenja obala rijeka,
projekti čiji je cilj podizanje razine kulture
stanovanja i očuvanje životne sredine, ekološka
natjecanja i slično.

•
•

•
•
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IV.
Projekt treba sadržavati:
Naziv projekta i oblast na koju se projekt
odnosi,
Detaljan opis projekta sa eventualno
potrebnom popratnom dokumentacijom
(skice, crteži, planovi, fotografije i sl.),
Vremensko razdoblje trajanja projekta, ne
duži od 12 mjeseci,
Jasne ciljeve projekta,

•
•
•
•

Ciljne grupe/kome je projekt namijenjen,
Podatke o voditelju projekta,
Proračun projekta,
Druge izvore financiranja projekta,
uključujući izvore same
organizacije/pojedinca.

V.
Ocjenjivanje i izbor projekata prijavljenih
po Javnom pozivu vršit će posebno Povjerenstvo za
ocjenjivanje i izbor projekata, koje imenuje
načelnik.
Odluku o dodjeli sredstava grantova za
projekte od interesa za općinu donosi načelnik na
prijedlog Povjerenstva.
VI.
Prijave na Javni poziv podnose se obvezno
na posebnom Prijavnom obrascu, Službi za
financije Općine Čitluk - Povjerenstvu za
ocjenjivanje i izbor projekata, Trg žrtava
Domovinskog rata 1., 88260 Čitluk.
Prijavni obrazac se može preuzeti u
pisarnici Općine Čiltuk, Trg žrtava Domovinskog
rata 1. ili sa web stranice Općine Čitluk:
www.citluk.ba
Uz popunjen Prijavni obrazac neophodno
je priložiti:
• Projekt sa kojim organizacija/pojedinac
konkurira za dodjelu sredstava,
• Rješenje o upisu u registar za pravne
osobe,
• Kratak opis organizacije /za pojedince
životopis/, s podacima o prethodno
realiziranim projektima,
• Izvješće o poslovanju u prethodnoj godini
sa financijskim izvješćem,
• Financijsko i opisno izvješće o realizaciji
projekta, ako su podnositelju dodijeljena
sredstva po Javnom pozivu iz prethodne
godine.
Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti
putem pošte ili predajom u pisarnici - Centar za
usluge građanima - šalter sala Općine Čitluk sa
naznakom: "Prijava na Javni poziv za raspodjelu
sredstava grantova za projekte od interesa za
Općinu Čitluk - Povjerenstvu za ocjenjivanje i
izbor projekata".
Rok za podnošenje prijava je 15.03.2019.
godine.
Pravo prijave na Javni poziv ne mogu
ostvariti uposlenici Općine Čitluk, kao ni
uposlenici ustanova i javnih poduzeća čiji je
osnivač Općina Čitluk.
Prednost pri dodjeli sredstava grantova
mogu imati pojedinci, udruge i ustanove koje
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realiziraju zajedničke projekte, ovisno o kvaliteti
projekta.
Prijave
sa
nepotpunom
traženom
dokumentacijom, podnesene mimo utvrđene forme
i roka, neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije o Javnom pozivu
možete dobiti kontaktirajući na broj telefona
036/640-521.
O rezultatima Javnog poziva svi sudionici
Javnog poziva će biti obaviješteni putem web
stranice Općine Čitluk.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-16-475/19
Čitluk, 05. veljače 2019. godine
NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
___________________________
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POZIV
za sudjelovanje u procesu zamjene zemljišne
knjige za K.O.Bijakovići i K.O.Vionica
1. Pozivam sve zainteresirane osobe koje polažu
pravo na priznavanje vlasništva ili nekog
drugog prava na nekretninama upisanim u
katastarskim općinama Bijakovići i Vionica
po novoj izmjeri, da to svoje pravo mogu
prijaviti najkasnije do 19. ožujka 2019.
godine, podneskom u 2 (dva) primjerka i da
podnesu dokaze za to.
2. Pod
nekretninama
se
podrazumijeva
(ne)izgrađeno zemljište, stanovi, poslovni
prostori, garaže i dr.

žrtava Domovinskog rata broj 1 i na oglasnoj
ploči Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog
suda u Čitluku, na adresi Kralja Tomislava 75.
4. Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave
svoja prava i riješe svoje imovinsko-pravne
odnose. Prijava prava u prvom redu je u vašem
interesu. Prijavom prava osiguravate aktivno
sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na
vašim nekretninama.
5. Prijavom prava bez plaćanja bilo kakve
naknade osiguravate pretpostavke za upis prava
vlasništva u zemljišne knjige, čime vaše
nekretnine dobivaju dodatnu vrijednost, a
također se omogućavaju uvjeti za poduzimanje
različitih pravnih poslova sa njima.
6. Prijavom prava u ostavljenom roku izbjegavate
neugodnosti naknadnog utvrđivanja prava, pri
čemu se misli na sudske postupke i sa njima
povezane troškove.
7. Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te
osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom
moguća je u Zemljišno-knjižnom uredu
Općinskog suda u Čitluku na adresi Kralja
Tomislava 75, svakim radnim danom od 09:00
do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i
putem pošte na adresu Zemljišno-knjižnog
ureda Općinskog suda u Čitluku.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
- NAČELNIK OPĆINE -

Broj: 02-33-461/19
Čitluk, 05. veljače 2019. godine

3. Pregledni plan i popis parcela za koje se vrši
uspostava nove zemljišne knjige istaknut je na
oglasnoj ploči općine Čitluk, na adresi Trg

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:
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NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Datum izdavanja: 07.03.2019.god.
List izlazi prema potrebi.
Naklada 100 primjeraka.
Glavni i odgovorni urednici: Mario Rozić, dipl.iur. i Ivo Bevanda,dipl.iur.
Tel.
036/640-525; 036/640-518
Fax. 036/ 640 - 537
E-mail: brotnjo@citluk.ba
tajnik.vijece@citluk.ba
Web: www.citluk.ba
N a p o m e n a:
Izdavač ne može preuzeti odgovornost za jezik službenih objava i oglasa koje objavljujemou 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.

