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                 Na temelju članaka 8.,9, 14. i članka 15.  

Zakona o koncesijama Hercegovačko-neretvanske 

županije („Narodne novine Hercegovačko-

neretvanske županije“, broj: 1/13, 7/16, 6/18, 9/19 i 

1/21), članka 1. Uredbe o postupku dodjele 

koncesija („Narodne novine Hercegovačko-

neretvanske županije“, broj: 2/14), članka 1. 

Odluke Vlade HNŽ/K o davanju suglasnosti 

Općinskom vijeću općine Čitluk za donošenje 

Odluke o pristupanju dodjeli koncesije na 

poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu 

na području općine Čitluk, broj: 01-1-02-2254/21 

od 21.09.2021. godine, te članka 17. alineja deseta 

i članka 111. Statuta općine Čitluk (“Službeno 

glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk, broj: 2/08, 

6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici 

održanoj dana 25. listopada 2021. godine,d o n o s i  
 

 

O D L U K U 

o pristupanju dodjeli koncesija za korištenje 

poljoprivrednog zemljišta na području općine Čitluk 
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Članak 1. 

 

 Ovom odlukom utvrđuje se postupak 

dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na 

području općine Čitluk i regulira predmet 

koncesija, tijela nadležna za provođenje postupka 

dodjele koncesija i nadzor nad ostvarivanjem 

koncesija. 

 

Članak 2. 

 

             Predmet koncesije je poljoprivredno 

zemljište u državnom vlasništvu na području 

općine Čitluk obuhvaćeno Programom 

gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u 

državnom vlasništvu za područje općine Čitluk za 

razdoblje 2020.-2025.godina („Službeno glasilo 

Općinskog vijeća općine Čitluk",broj: 3/21) 

određeno za dodjelu u koncesiju. 

 

Članak 3. 

 

             Provođenje postupka dodjele koncesije 

obavlja Povjerenstvo za provođenje postupka 

dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na 

području općine Čitluk (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

             Povjerenstvo postupa sukladno Zakonu o 

koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije 

(u daljnjem tekstu: Zakon), kao i drugim 

provedbenim propisima. 

 

Članak 4. 

 

              Početni iznos koncesijske naknade u 

postupku javnog natječaja za dodjelu koncesije na 

poljoprivredno zemljište utvrđuje se prema 

vrijednostima navedenim u Pravilniku o uvjetima i 

načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene 

,zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države ("Službene novine FBiH", broj: 

78/09) za predmetno zemljište. 

               Koncesija za korištenje poljoprivrednog 

zemljišta na području općine Čitluk dodjeljuje se 

provođenjem postupka javnog  prikupljanja ponuda 

na temelju članka 16. Zakona. 

               Povjerenstvo će provesti postupak i ako je 

podnesena samo jedna ponuda, ako utvrdi da ona 

ispunjava sve kriterije javnog natječaja. 

 

Članak 5. 

 

               Općinski načelnik će objaviti poziv za 

javni natječaj za prikupljanje ponuda za dodjelu 

koncesija na području općine Čitluk. 

 

 

Članak 6. 

 

              Postupak za dodjelu koncesije provodi 

Povjerenstvo koje broji 5 (pet) članova. 

               Povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće 

općine Čitluk. 

 

Članak 7. 
 

               Povjerenstvo je dužno voditi postupak za 

dodjelu koncesije, sukladno odredbama Zakona i 

Uredbe o postupku dodjele koncesija, kao i drugim 

aktima koje donese koncesor. 

 

Članak 8. 
 

               Koncesor će, nakon provedenog postupka 

dodjele koncesije, s podnositeljem odabrane 

ponude sklopiti ugovor o koncesiji sukladno 

odredbama Zakona.  

               Ugovor o koncesiji sklapa se na određeni 

period do 30 godina. 

               Ugovor o koncesiji može se obnoviti bez 

ponovne objave javnog poziva za period koji ne 

može biti duži od polovice prvobitno ugovorenog 

roka. 

               Ugovor o koncesiji ne može se prenijeti 

na drugog koncesionara bez prethodne suglasnosti 

koncesora. Novi koncesionar preuzima prava i 

obveze prethodnog koncesionara. 

               Ugovor o koncesiji prestaje istekom 

ugovorenog roka čime prestaje pravo koncesionara 

na iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta. 

               Ugovor o koncesiji može prestati i prije 

roka sukladno članku 39. Zakona. 

 

Članak 9. 
 

               Nadzor nad provođenjem ugovora o 

koncesiji provodi Općinska služba za gospodarstvo 

i Općinska služba za financije. 

 

Članak 10. 
 

              Ova odluka stupa na snagu danom objave 

u "Službenom glasilu Općinskog vijeća općine 

Čitluk". 
 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 

Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  Č I T L U K  

-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK- 
 

Broj: 01-02-116/2-21 

Čitluk, 25. listopada 2021. godine 
 
                                    P R E D S J E D N I K                                                                                          

                                          Općinskog vijeća općine Čitluk 

                                   Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r. 

________________________ 
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             Na temelju članaka 17. Zakona o 

koncesijama ("Narodne novine HNŽ", broj: 1/13, 

7/16, 6/18, 9/19, i 1/21), članka 1. Uredbe o 

postupku dodjele koncesija ("Narodne novine 

HNŽ", broj: 2/14) i članka 1. Odluke Vlade 

HNŽ/K o davanju suglasnosti Općinskom vijeću 

općine Čitluk za donošenje Odluke o pristupanju 

dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u 

državnom vlasništvu na području općine Čitluk, 

broj: 01-1-02-2254/21 od 21.09.2021. godine, te 

članka 17. alineja deseta i članka 111. Statuta 

općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća 

općine Čitluk, broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko 

vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana  25. 

listopada 2021. godine, d o n i j e l o   j  e  
 

 

O D L U K U 

o uvjetima i kriterijima potrebnim za raspisivanje 

natječaja i postupak prosudbe za najpovoljniju 

ponudu koncesionara na poljoprivrednom 

zemljištu na području općine Čitluk 
 

 

Članak 1. 

 

             Pravo na sudjelovanje na javnom natječaju 

za dodjelu koncesije za poljoprivredno zemljište 

imaju domaće ili strane pravne osobe utemeljene i 

registrirane sukladno zakonima Bosne i 

Hercegovine, ili fizičke osobe koje obavljaju 

registriranu obrtničku djelatnost ili su upisane u 

Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar 

klijenata.  

 

Članak 2. 

 

             Postupak prosudbe za najpovoljniju 

ponudu koncesionara Povjerenstvo za provođenje 

postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom 

zemljištu na području općine Čitluk (u daljem 

tekstu: Povjerenstvo), će obaviti na osnovu kriterija 

bodovanja, a broj bodova koji je moguće ostvariti u 

načinu bodovanja maksimalno iznosi 100 bodova 

koje ponuditelj dobije po tim kriterijima. 

 

Članak 3. 

 

             Kriteriji po kojima će se vrednovati svaka 

ponuda od strane ponuditelja su: 
 

1. Iznos koncesijske naknade od strane 

ponuditelja - broj bodova 85 

 

Maksimalan broj bodova (85) će se dodijeliti 

ponuditelju koji je predložio najvišu cijenu. 

Drugi ponuditelj će u skladu s tim dobiti broj 

bodova prema sljedećoj formuli: 

 

P = (Pt / P1) x 85 pri čemu je: 

 

P=  broj bodova koji je ponuditelj dobio za 

ponuđenu cijenu, 

P1= najviša cijena koja je ponuđena u postupku 

natječaja, 

Pt= cijena koja je predložena u ponudi koja je 

predmet ocjene. 

 

(85 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen 

ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu). 

 

2. Visina novčanih ulaganja po jedinici  površine 

/ha -  broj bodova 5 

 

Maksimalan broj bodova (5) će se dodijeliti 

ponuditelju koji predloži najvišu cijenu ulaganja. 

Drugi ponuditelj će u skladu s tim dobiti broj 

bodova prema sljedećoj formuli: 

 

P = (Pt / P1) x 5 pri čemu je: 

 

P = broj bodova koji je ponuditelj dobio za 

ponuđenu cijenu ulaganja, 

P1= najviša cijena koja je ponuđena u ulaganju po 

jedinici površine / ha, 

Pt = cijena koja je predložena u ponudi koja je 

predmet ocijene, 

(5 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen  

ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu).                                                                 

                                                                                                                                                                                                           

3. Dinamika realizacije gospodarskog programa 

-   broj bodova 5 

            

-realizacija gospodarskog programa više                                   

od 4 godine  .................................................... 1 bod  

-realizacija gospodarskog programa                                        

do 4 godine  .................................................. 2 boda      

-realizacija gospodarskog programa                                    

do 3 godine ................................................... 3 boda     

-realizacija gospodarskog programa                                         

do 2 godine  .................................................. 4 boda     

-realizacija gospodarskog programa                                                                               

do 1 godine ............................................... 5 bodova    

 

4. Utjecaj na povećanje zaposlenosti -                                                          

broj bodova 5  

                     

-gospodarski program osigurava do 3 nova       

radna    mjesta  .............................................. 1 bod 

-gospodarski program osigurava od 4 do 7               

novih    radnih mjesta ................................... 2 boda 

-gospodarski program osigurava od 8 do                   

15 novih  radnih mjesta ................................ 3 boda 
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-gospodarski program osigurava od 16 do              

25 novih radnih mjesta.................................. 4 boda 

-gospodarski program osigurava preko                   

26 novih radnih mjesta ............................. 5 bodova 

  

Članak 4. 

 

             U prijavi na javni natječaj za dodjelu 

koncesija na poljoprivredno zemljište, ponuditelj je 

obvezan Povjerenstvu dostaviti slijedeću 

dokumentaciju: 

 

• Za fizičke osobe: 

 

1. Ispunjen prijavni obrazac, 

2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% 

iznosa početne koncesijske naknade po 

jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun 

općine Čitluk broj: 3380002200014877; 

vrsta prihoda: 721121; šifra općine Čitluk: 

023), 

3. Ovjerenu presliku osobne iskaznice, 

4. Potvrda ili rješenje o obavljanju 

poljoprivredne djelatnosti, 

5. Uvjerenje o prebivalištu, 

6. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim 

obvezama (ne starije od 3 mjeseca), 

7. Uvjerenje iz općine Čitluk da nema ne 

izmirenih obveza prema općini Čitluk, 

8. Uvjerenje sa suda da se ne vodi kazneni 

postupak, 

9. Kopiju katastarskog plana čestice na koju 

se ponuda odnosi, 

10. Gospodarski program korištenja zemljišta 

(opis projekta koji mora sadržavati 

prosječna ulaganja po jedinici površine/ ha, 

dinamiku realizacije gospodarskog 

programa i planirani broj zaposlenih), 

11. Ponuda iznosa koncesijske naknade ne 

može biti manja od novčanog iznosa 

sukladno točki 3. ovog natječaja 

(obuhvaćena je točkom VII stavkom 1. 

dokumentacije). 

 

• Za pravne osobe: 

 

1. Ispunjen prijavni obrazac,  

2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% 

iznosa početne koncesijske naknade po 

jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun 

općine Čitluk broj: 3380002200014877; 

vrsta prihoda: 721121; šifra općine Čitluk: 

023), 

3. Ovjerenu presliku rješenja o registraciji  

pravnog subjekta kojeg je izdao nadležni 

sud, 

4. Ovjerena preslika uvjerenja o poreznoj  

registraciji, 

5. Ovjerena preslika obavijesti o 

razvrstavanju pravnog subjekta prema 

djelatnosti, 

6. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim 

obvezama (ne starije od 3 mjeseca), 

7. Uvjerenje iz općine Čitluk da nema ne 

izmirenih obveza prema općini Čitluk, 

8. Potvrda suda da odgovorna osoba pravne 

osobe ponuditelja nije u posljednjih 5 (pet) 

godina osuđivana zbog kršenja propisa 

kojima se sankcioniraju gospodarski 

prekršaji (izdaje nadležni općinski sud), 

9. Kopiju katastarskog plana čestice na koju 

se ponuda odnosi, 

10. Gospodarski program korištenja zemljišta  

(opis projekta koji mora sadržavati 

prosječna  ulaganja po jedinici površine/ 

ha, dinamiku realizacije gospodarskog 

programa i planirani broj zaposlenih), 

11. Ponuda iznosa koncesijske naknade ne 

može biti manja od novčanog iznosa sukladno 

točki 3. ovog natječaja (obuhvaćena je točkom VII 

stavkom 1. dokumentacije). 

 

Članak 5. 

 

              Za sudjelovanje u javnom natječaju za 

dodjelu koncesije ponuditelj je dužan uplatiti na 

račun općine Čitluk iznos jamčevine u 10 %-tnom 

iznosu od početnog iznosa koncesijske naknade 

/ha, troškove za rad Povjerenstva i ostale troškove 

nastale u postupku dodjele koncesije.  

Koncesor će posebnom odlukom odrediti troškove 

postupka dodjele koncesije. 

 

Članak 6. 

 

              Početna cijena poljoprivrednog zemljišta 

za koncesije utvrđuje se prema vrijednostima 

navedenim u Pravilniku o uvjetima i načinu 

korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa 

i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

države („Službene novine FBiH“,broj: 78/09), za 

predmetno zemljište. 
 

Članak 7. 

 

              Postupak provedbe natječaja reguliran je 

Zakonom o koncesijama („Narodne novine HNŽ“, 

broj: 1/13, 7/16, 6/18, 9/19 i 1/21), Uredbom o 

postupku dodjele koncesija („Narodne novine 

HNŽ“, broj: 2/14).   
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Članak 8. 

 

              Ova odluka stupa na snagu danom objave 

u "Službenom glasilu Općinskog vijeća općine 

Čitluk". 

 
B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 

Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  Č I T L U K  

-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK- 
 

Broj: 01-02-116/3-21 

Čitluk, 25. listopada 2021. godine 

 
                                    P R E D S J E D N I K                                                                                          

                                  Općinskog vijeća općine Čitluk 

                                  Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r. 

________________________ 
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     Na temelju članaka 9. stavak 3. Zakona 

o koncesijama ("Narodne novine HNŽ", broj: 

1/13,7/16,6/18, 9/19 i 1/21), članka 5. Uredbe o 

postupku dodjele koncesija ("Narodne novine 

HNŽ", broj: 2/14) i  Odluke Vlade HNŽ/K o 

davanju suglasnosti općinskom vijeću općine 

Čitluk za donošenje Odluke o pristupanju dodjeli 

koncesije na poljoprivrednom zemljištu u 

državnom vlasništvu na području općine Čitluk, 

broj: 01-1-02-2254/21 od 21.09.2021.godine  te 

članka 27. točka 18. i 25.  Statuta općine Čitluk 

("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 

Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće 

Čitluk na sjednici održanoj dana 25. listopada 

2021. godine, d o n i j e l o   j  e 
 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju članova Povjerenstva za 

provođenje postupka dodjele koncesija 

na poljoprivrednom zemljištu na području 

općine Čitluk 
 

Članak 1. 

 

U Povjerenstvo za provođenje postupka 

dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na 

području općine Čitluk (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo), imenuju se: 

 

1. Ivan Ostojić, dipl. ing. – predsjednik; 

2. Stana Krmek, dipl. ing. geod. – član; 

3. Jasna Karačić, dipl. ing. – član; 

4. Ivanka Prusina, dipl. oec. – član; 

5. Ivan Stojić, dipl. iur. - član. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Obveza Povjerenstva je da u svom radu 

postupa sukladno odredbama Zakona o 

koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije 

("Narodne novine HNŽ", broj: 1/13 i 7/16, 

6/18,9/19 i 1/21), Uredbe o postupku dodjele 

koncesija ("Narodne novine HNŽ", broj: 2/14), 

Odluke o uvjetima i kriterijima potrebnim za 

raspisivanje natječaja i postupak prosudbe za 

najpovoljniju ponudu koncesionara na 

poljoprivrednom zemljištu na području općine 

Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 

Čitluk", broj: 9/21), provodi postupak prosudbe za 

najpovoljnijeg koncesionara nakon raspisanog 

natječaja. 

 

Članak 3. 

 

Članovi Povjerenstva imaju pravo na 

naknadu za rad na sjednicama Povjerenstva koju će 

utvrditi Općinski načelnik posebnim aktom. 

Mandat članovima Povjerenstva traje četiri 

(4) godine.  
 

Članak 4. 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 

objaviti će se u "Službenom glasilu Općinskog 

vijeća općine Čitluk". 
 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 

Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  Č I T L U K  

-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK- 
 

Broj: 01-02-116/4-21 

Čitluk, 27. rujna 2021. godine 

 

                                    P R E D S J E D N I K                                                                                          

                                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 25. listopada 

2021. godine  d o n o s i  
 

Z A K LJ U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo  

u Čitluku 
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Članak 1. 

 

Daje se suglasnost na Odluku Školskog 

odbora Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku 

broj: 56-02-336/21 od dana 02. srpnja 2021. godine 

kojom se mijenja članak 76. Statuta Škole.  

 

Članak 2. 

 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu 

Općinskog vijeća općine Čitluk“. 
 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 

Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  Č I T L U K  

-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK- 
 

Broj: 01-02-116/5-21 

Čitluk, 25. listopada 2021. godine 
 

                                    P R E D S J E D N I K                                                                                          

                                Općinskog vijeća općine Čitluk 

                                 Predrag Smoljan, dipl.oec.,v.r. 

________________________ 
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 Na temelju članka 41. točka 2. i 6. Statuta 

Općine Čitluk, a u svezi s člankom 73.stavak 1. 

("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 

Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), a u svezi s 

implementacijom II faze projekta "Jačanje uloge 

mjesnih zajednica u BiH", općinski načelnik          

d o n o s i 

 

O  D  L  U  K  U 

o primjeni metodologije rada mjesnih zajednica 

(MZ) koja je usvojena implementacijom 

projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u 

BiH" 

 

 

Članak 1. 

 

 Obavezuju se mjesne zajednice (u daljnjem 

tekstu: MZ), da u svom radu primjenjuju 

metodologiju rada mjesnih zajednica (MZ) tj. 

propisane obrasce, koji su usvojeni 

implementacijom projekta "Jačanje uloge mjesnih 

zajednica u BiH". 

 Metodologija rada mjesnih zajednica (MZ) 

je skup alata koji doprinose unapređenju rada MZ, 

osiguravaju veće demokratsko sudjelovanje svih 

građana u povećavaju transparentnost procesa i 

legitimnost odlučivanja. 

Članak 2. 

 

 Projekt iz članka 1. Odluke rezultat je 

zajedničke inicijative Vlade Švicarske i Vlade 

Švedske, kojeg implementira Razvojni program 

Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. 

 

Članak 3. 

 

 U projektu iz članka 1. i članka 2. Odluke 

se nalazi 41 JLS i 199 MZ, među koje je ušla i JLS 

Čitluk s svojih 5 (pet) mjesnih zajednica, a obaveza 

svih partnerskih JLS jeste da usvojena znanja i 

dobre prakse prenesu na sve svoje mjesne 

zajednice. 

 

Članak 4. 

 

 Stručnu i tehničku pomoć o radu mjesnih 

zajednica, pri vođenju nove metodologije, pružat će 

koordinator projekta za MZ sa stručnim timom. 

 

Članak 5. 

 

 Vijeće MZ je dužno u svom radu 

pridržavati se Statuta općine Čitluk ("Službeno 

glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk",broj: 2/08, 

6/08 i 3/13), Statuta MZ, utvrđenu metodologiju 

rada MZ, odnosno propisane dokumente-obrasce, 

pa tako: 

 

1.  Poslovnik o radu Vijeća MZ,  

2. Godišnji plan/Program rada Vijeća MZ,  

3. Izvješće o realizaciji godišnjeg 

plana/programa rada Vijeća MZ - Izvješće 

o radu Vijeća MZ,  

4. Zapisnik o primopredaji između starog i 

novog rukovodstva MZ,  

5. Bazu podataka osoba za podršku,  

6. Model inicijative građana MZ,  

7. Odluku o uspostavljanju komunikacije 

vijećnika i MZ,  

8. Knjigu protokola,  

9. Procedure prikupljanja financijskih 

sredstava od građana MZ,  

10. Anketni upitnik za ocjenu zadovoljstva 

radom Vijeća MZ,  

11. Poziv za sjednicu Vijeća MZ,  

12. Zapisnik sa sjednice Vijeća MZ,  

13. Zapisnik sa Zbora građana (Foruma). 

 

Članak 6. 

 

Usvojena metodologija će unaprijedit rad 

MZ, što će u značajnoj mjeri olakšati i sam rad 

općinske uprave, čiji rezultat će biti bolja kvaliteta 

života njenih građana. 
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Članak 7. 

 

 MZ koja svoj rad ne uskladi s usvojenom 

metodologijom može bit obustavljeno davanje 

redovnih sredstava iz Općinskog proračuna za rad 

Vijeća MZ. 

 

Članak 8. 
 

 Temeljem ove odluke općinski načelnik će 

donijeti posebne Smjernice za primjenu Zbora 

građana (Foruma) u procesima donošenja odluka 

mjesne samouprave Općine Čitluk i dokumenta 

nastalih u projektu „Jačanje uloge mjesnih 

zajednica u BiH". 

 

Članak 9. 
 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objaviti će se u "Službeno glasilo Općinskog vijeća 

općine Čitluk". 
 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 

Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  Č I T L U K  

- NAČELNIK OPĆINE - 
 

Broj: 02-11-4310/21 

Čitluk, 26. listopada 2021. godine 
 

                                            N A Č E L N I K   

                                          OPĆINE ČITLUK                                                                                          
                                   Marin Radišić, dipl.oec.,v.r. 
 

_____________________________ 
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 Na temelju članka 41. točka 2. i 6.,  a u vezi s 

članom 73. stavak 1. Statuta općine Čitluk ("Službeno 

glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 

6/08 i 3/13), u cilju ostvarivanja i jačanja uloge 

mjesnih zajednice i primjenu rezultata projekta 

„Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, koji 

financiraju Vlade Švicarske i Švedske, a provodi 

Razvojni program Ujedinjenih nacija - UNDP, kao i 

temeljem članka 8. Odluke o primjeni metodologije 

rada mjesnih zajednica (MZ) koja je usvojena 

implementacijom projekta "Jačanje uloge mjesnih 

zajednica u BiH", načelnik Općine Čitluk d o n o s i 

 

S M J E R N I C E 

za primjenu Zbora građana (Foruma) u procesima 

donošenja odluka mjesne samouprave Općine 

Čitluk i dokumenta nastalih u projektu  

„Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" 

 

1. Ovim Smjernicama regulira se način i postupak 

uključivanja građana mjesnih zajednica Općine Čitluk 

u proces donošenja odluka od strane organa mjesne 

zajednice (Vijeća mjesne zajednice i Zbora građana) i 

korištenja dokumenata nastalih kroz aktivnosti 

projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“. 

 

2. Zbor građana (Forum), kao oblik građanskog 

sudjelovanja u procesu odlučivanja, organizira se u 

cilju razgovora o zajedničkim problemima i 

rješenjima i konsolidacije mišljenja velikog broja 

građana mjesne zajednice na različite teme radi 

ostvarivanja zajedničkog interesa. 
 

3. Sudionici Zbora građana (Foruma) raspravljaju o 

svim pitanjima koji su od interesa za njihovu mjesnu 

zajednicu, a rezultat foruma su preporuke koje 

doprinose razvijanju projektnih ideja koje utiču na 

razvoj mjesnog područja. 
 

4. Vijeće mjesne zajednice osigurava uvjete za rad 

Zbora građana (Foruma) i facilitatora za vođenje 

foruma (osoba koja olakšava i pomaže drugima u 

procesu rasprave o problemima ili nekoj temi 
usmjeravanjem tijeka rasprave kako bi se došlo do 

rješenja ili odgovora unutar grupe), evidenciju 

nazočnih, zapisnik i zaključke Zbora građana 

(Foruma). 
 

5. Vijeće mjesnih zajednica za vođenje sastanka, 

obavljanja administrativnih, knjigovodstvenih i 

ostalih organizacijski poslova može koristiti 

usuglašene primjere dokumenta razvijenih kroz 

projekt „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH": 

Poslovnik o radu Vijeća MZ, Godišnji plan/Program 

rada Vijeća MZ, Izvješće o realizaciji godišnjeg 

plana/programa rada Vijeća MZ - Izvješće o radu 

Vijeća MZ, Zapisnik o primopredaji između starog i 

novog rukovodstva MZ, Bazu podataka osoba za 

podršku, Model inicijative građana MZ, Odluku o 

uspostavljanju komunikacije vijećnika i MZ, Knjigu 

protokola, Procedure prikupljanja financijskih 

sredstava od građana MZ, Anketni upitnik za ocjenu 

zadovoljstva radom Vijeća MZ, Poziv za sjednicu 

Vijeća MZ, Zapisnik sa sjednice Vijeća MZ, Zapisnik 

sa Zbora građana (Foruma). 
 

6. Vijeće mjesnih zajednica (VMZ) će na osnovu ovih 

smjernica u akte mjesne zajednice (Statut ili posebna 

odluka), regulirat pitanja iz istih, te prema potrebama 

prilagodit građanima mjesne zajednice način 

uključivanja i djelovanja Zbora građana (Foruma). 
 

7. Ove smjernice objaviti će se u "Službenom glasilu 

Općinskog vijeća općine Čitluk". 

 
B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 

Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  Č I T L U K  

- NAČELNIK OPĆINE - 
 

Broj: 02-11-4310/1-21 

Čitluk, 26. listopada 2021. godine 
 

                                            N A Č E L N I K   

                                          OPĆINE ČITLUK                                                                                          
                                   Marin Radišić, dipl.oec.,v.r. 
 

___________________________ 
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                     UTEMELJITELJ  I  IZDAVAČ:   OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK 
 

                                                             88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1 

 

 
                Čitluk, 01.11.2021.godine 

                 Službeno glasilo izlazi prema potrebi.  
                 Naklada 100 primjeraka. 

                  

                 Glavni i odgovorni urednici:  Mario Rozić, dipl.iur. i Ivo Bevanda, dipl.iur.  

  
                 Tel.:  036/ 640 - 525 ; 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  
                  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 Bosni i Hercegovini. 
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