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P R E G L E D   S A D R Ž A J A: 
 

 

 

 

 

• NAČELNIK OPĆINE 

 
 

PRAVILNIK o načinu i kriterijima za dodjelu 

novčane pomoći određenim kategorijama  

studenata u akademskoj 2021./2022.god. (01).....02 
 

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu novčane     

pomoći određenim kategorijama studenata             

sa područja  općine Čitluk u akademskoj  

2021./2022.godini (02).........................................03 
 

JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava     

grantova za projekte od interesa za općinu 

utvrđenih Proračunom Općine Čitluk za           

2022. godinu (03)................................................05 
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             Na temelju  članka  112., a u svezi s 

člankom 41. Statuta općine Čitluk ("Službeno 

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

6/08 i 3/13) i članka 11. Odluke o izvršenju Plana 

Proračuna Općine Čitluk za 2022. godinu 

("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 

Čitluk", broj: 11/21), Općinski načelnik d o n o s i 

 

 

P R A V I L N I K 

o načinu i kriterijima za dodjelu novčane 

pomoći određenim kategorijama 

studenata u akademskoj 2021./2022. godini 

 

 

 

Članak 1.        

           

            Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način 

i kriteriji za dodjelu novčane pomoći studentima u 

akademskoj 2021./2022. godini, visinu pomoći, 

postupak dodjele i izvor sredstava. 

                                                                      

Članak 2. 

 

            Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti za 

dodjelu novčane pomoći u općini Čitluk su: 

1. da su državljani Bosne i Hercegovine, 

2. da imaju prebivalište na području 

općine Čitluk, 

3. da su redoviti studenti (osim studenata 

prve godine studija-integriranog ili 

bolonjskog ciklusa), 

4. da studiraju na (javnim) državnim 

fakultetima u Bosni i Hercegovini i 

Republici Hrvatskoj, 

5. da nisu, osim iz opravdanih razloga, 

ponavljali godinu studija,  

6. da nema bespovratnu financijsku 

pomoć Ministarstva prosvjete, 

znanosti, kulture i športa HNŽ/K (u 

daljnjem tekstu: Ministarstva), ili 

drugog davatelja (iz sredstava 

proračuna i izvanproračunskih fondova 

bilo koje razine vlasti u BiH, javnih 

poduzeća, ili javnih ustanova); (dokaz: 

ovjerena izjava), 

7. da ne primaju stipendiju od drugog 

davatelja ili studentski kredit ili 

subvenciju za smještaj u studentski 

dom. 

8. da nisu stariji od 26 godina. 

Opći uvjeti trebaju biti ispunjeni 

kumulativno osim za učenika generacije.  

 

 

Članak 3. 

 

            Novčanu pomoć ostvarit će student ako je 

ispunio barem jedan od ovih uvjeta: 

1. dijete poginulog ili nestalog branitelja 

iz Domovinskog rata, 

2. invalid  sa 60% i više invaliditeta, 

3. dijete bez jednog ili oba roditelja  

4. dijete invalida Domovinskog rata i 

civilnih invalida (invaliditet 90% i 

više), 

5. dijete iz obitelji sa četvero i više djece 

na redovitom školovanju ili 

predškolske dobi,  

6. dobitnik rektorove ili dekanove 

nagrade, 

7. koji pohađa fakultet za deficitarna 

zanimanja i 

8. učenik generacije u Srednjoj školi 

dr.fra Slavka Barbarića u Čitluku. 

Student će ostvariti novčanu pomoć 

ukoliko ispunjava sve opće i barem jedan od 

posebnih uvjeta. 

Samo jedan student iz iste obitelji će 

ostvariti novčanu pomoć po istom osnovu 

(posebnom uvjetu). Izuzetak su studenti 

deficitarnih zanimanja sa prosjekom ocjena većim 

od 8 ili 3,5 te studenti iz obitelji poginulog 

branitelja kao i studenti bez oba roditelja. 

 

Članak 4. 

 

           Fakulteti (samostalni ili odsjeci) koji se 

smatraju deficitarnim zanimanjima općine Čitluk u 

akademskoj 2021/2022. godini su: 
 

- arhitektonski (odsjek arhitekture i 

urbanizma), 

- elektrotehnike, 

- geodetski, 

- građevinski, 

- strojarski, 

- PMF ( odsjek za matematiku, fiziku), 

- medicinski, 

- farmaceutski, 

- stomatološki, 

- defektologije, 

- logopedije, 

- kemije, 

- biologije, 

- talijanskog jezika, 

- latinskog jezika i 

- fakultet glazbenih umjetnosti 

(instrumentalni smjerovi). 
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Članak 5. 

 

             Novčane pomoći se dodjeljuju na temelju 

javnog natječaja koji se objavljuje u sredstvima 

javnog informiranja. 

             Postupak za dodjelu novčane pomoći 

provest će povjerenstvo za dodjelu novčane pomoći 

( u daljnjem tekstu Povjerenstvo).  

            Zadatak Povjerenstva je: priprema teksta 

javnog natječaja za objavu, zaprimanje i 

vrednovanje zahtjeva, te sačinjavanje liste 

studenata koji su ostvarili pravo na novčanu 

pomoć.  

   

Članak 6. 

 

             Javni natječaj za dodjelu novčane  pomoći 

studentima sadrži: 

a) opće i posebne uvjete za dodjelu 

novčane pomoći, 

b) mjesečni novčani iznos pomoći, 

c) rok za podnošenje zahtjeva, 

d) popis dokumentacije koju je student 

dužan priložiti uz zahtjev, 

e) rok u kome će se objaviti lista 

studenata koji su dobili  novčanu 

pomoć i 

f) naziv i adresa tijela kojem se zahtjev 

podnosi. 

 

Članak 7. 

 

           Odluku o dodjeli novčane pomoći donosi 

Općinski načelnik na temelju liste koju utvrdi 

Povjerenstvo.  

 

Članak 8. 

 

           Podnositelji zahtjeva po javnom natječaju za 

dodjelu novčane pomoći će biti izviješteni o 

rezultatima putem web stranice i na oglasnoj ploči 

općine Čitluk. 

           Student kojemu nije dodijeljena novčana 

pomoć može u roku od osam (8) dana od dana 

objavljivanja Odluke o dodjeli novčane pomoći 

podnijeti prigovor Općinskom načelniku. 

           Odluka donesena na prigovor je konačna. 

 

Članak 9. 

 

           Mjesečni iznos novčane pomoći po studentu 

iznosi 100,00 (stotinukonvertibilnih-maraka). 

           Novčana pomoć će se isplaćivati u jednakim 

mjesečnim iznosima (10 mjeseci), počevši 

retroaktivno od 01. studenoga 2021. godine do  31. 

kolovoza 2022. godine. 

 

Članak 10. 

 

          Sredstva potrebna za novčane pomoći 

osiguravaju se u Planu Proračuna općine Čitluk za 

2022. godinu sa pozicije "pomoć i stipendije za 

studente", a isplaćivat će se na tekuće račune 

studenata. 

           Dio novčanih sredstava utvrđen Odlukom o 

utvrđivanju novčanih sredstava za studente u 

akademskoj 2021/2022. godini će se isplatiti 

Studentskom domu u Mostaru kao subvencija za 

ishranu studenata iz općine Čitluk koji nemaju 

smještaj u studentskim domovima.  

           

Članak 11. 

 

        Student koji dobije novčanu pomoć dužan je 

vratiti ukupan iznos sredstava primljenih po tom 

osnovu uvećan za kamatu od 10 %, u roku od 12 

mjeseci, u slučaju: 

       - ako dobije novčanu pomoć  na temelju lažnih 

podataka,  

       -  ako napusti redovito studiranje i  

       - ako izgubi pravo na daljnje redovito 

studiranje. 

  

Članak 12.     

      

         Ovaj pravilnik 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  

- NAČELNIK OPĆINE - 
 

Broj: 02-34-375/22 

Čitluk, 27. siječnja 2022. godine 
 

                                            N A Č E L N I K   

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

___________________________ 
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 Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i 

kriterijima za dodjelu novčane  pomoći određenim 

kategorijama studenata u akademskoj 2021./2022. 

godini, načelnik općine Čitluk,  r a s p i s u j e 

 
 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za dodjelu novčane pomoći određenim 

kategorijama studenata sa područja   

općine Čitluk u akademskoj 2021./2022. godini 
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I. 

 

           Općina Čitluk raspisuje javni natječaj za 

dodjelu novčanih pomoći redovitim studentima u 

akademskoj 2021./2022. godini.             

           Novčana pomoć iznosi 100,00 KM 

mjesečno za studente koji ispunjavaju opće i 

posebne uvjete propisane člancima 2. i 3. 

Pravilnika o  načinu i kriterijima za dodjelu 

novčane  pomoći određenim kategorijama 

studenata u  akademskoj 2021./2022. godini.  

           Novčana pomoć će se isplaćivati u jednakim 

mjesečnim iznosima (10 mjeseci), počevši 

retroaktivno od 01. studenog 2021. godine do 31. 

kolovoza 2022. godine. 

 

II. 

 

             Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti  

za dodjelu novčane pomoći su: 

1. da su državljani Bosne i Hercegovine, 

2. da imaju prebivalište na području 

općine Čitluk , 

3. da su redoviti studenti, (osim studenata 

prve godine studija-integriranog ili 

bolonjskog ciklusa), 

4. da studiraju na (javnim) državnim 

fakultetima u Bosni i Hercegovini i 

Republici Hrvatskoj, 

5. da nisu, osim iz opravdanih razloga, 

ponavljali godinu studija,  

6. da nema bespovratnu financijsku 

pomoć Ministarstva prosvjete, 

znanosti, kulture i športa HNŽ/K (u 

daljnjem tekstu: Ministarstva), ili 

drugog davatelja (iz sredstava 

proračuna i izvanproračunskih fondova 

bilo koje razine vlasti u BiH, javnih 

poduzeća, ili javnih ustanova); (dokaz: 

ovjerena izjava ) 

7. da ne primaju stipendiju od drugog 

davatelja ili studentski kredit ili 

subvenciju za smještaj u studentski 

dom i 

8. da nisu stariji od 26 godina. 

             Opći uvjeti trebaju biti ispunjeni 

kumulativno izuzev za učenika generacije. 

 

III. 

 

             Posebni uvjeti koje trebaju ispunjavati 

studenti za dodjelu novčane pomoći: 

1. dijete poginulog ili nestalog branitelja 

iz Domovinskog rata, 

2. invalid  sa 60% i više invaliditeta, 

3. dijete bez jednog ili oba roditelja  

4. dijete invalida Domovinskog rata i 

civilnih invalida (invaliditet 90% i 

više), 

5. dijete iz obitelji sa četvero i više djece 

na redovitom školovanju ili 

predškolske dobi,  

6. dobitnik rektorove ili dekanove 

nagrade, 

7. koji pohađa fakultet za deficitarna 

zanimanja i 

8. učenik generacije u Srednjoj školi 

dr.fra Slavka Barbarića u Čitluku 

             Student će ostvariti novčanu pomoć 

ukoliko ispunjava sve opće i barem jedan od 

posebnih uvjeta.  

 

  IV. 

 

           Iz iste obitelji dva studenta mogu ostvariti 

pravo na novčanu naknadu, ali ne po istom osnovu 

(POSEBNIH UVJETA). 

           Drugi student iz iste obitelji može ostvariti 

pravo na novčanu naknadu ukoliko pohađa fakultet 

za deficitarna zanimanja i sa ostavarenim 

prosjekom ocjena veći od 3,5 ili 8,00.  

 

IV. 

 

           Odluku o dodjeli novčane pomoći 

studentima donosi Općinski načelnik na temelju 

Liste koju sačini Povjerenstvo.            

             

VI. 

 

 Uz zahtjev (sa naznakom kontakt telefona 

i/ili e-maila) za dodjelu novčane pomoći student je 

dužan priložiti slijedeću dokumentaciju: 

 

1. Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 

mjeseca; 

2. Dokaz da je student: dijete poginulog 

branitelja (rješenje), invalid ili dijete 

invalida (rješenje) iz obitelji sa četvero 

djece na redovitom školovanju ili 

predškolske dobi (rodni listovi i potvrde 

ustanova o redovitom školovanju), da je 

dobitnik rektorove ili dekanove nagrade 

(potvrda); 

3. Potvrde fakulteta: 

       - da je redovit student,  

 - da nije ponavljao niti jednu godinu studija  

       osim iz opravdanih razloga. 

- o prosjeku ocjena (podnose samo studenti 

deficitarnih zanimanja iz iste               

obitelji koji ne mogu ostvariti pravo po 

istom osnovu). 



 

siječanj 2022.              SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK                Broj 1  -  Stranica  5 

 
4. Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju od 

drugog davatelja, studentski kredit ili 

subvenciju i  

5. Izjavu da je suglasan da se traženi podatci 

mogu javno objaviti. 

 

VII. 

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) 

dana od dana objavljivanja javnog natječaja na  

oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Čitluk:  

www.citluk.ba  

 

Prijave na natječaj s priloženom 

dokumentacijom podnose se na adresu: 
 

OPĆINA ČITLUK  

Trg žrtava Domovinskog rata 1,  

88260 ČITLUK  

- Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja za 

dodjelu novčane pomoći studentima u 

akademskoj 2021./2022. godini -          

"NE OTVARATI" - 

 
 

Sve dodatne informacije zainteresirani 

mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene 

djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon broj: 

036/640-543.  

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće 

se razmatrati.             

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta 

za dodjelu novčane pomoći neće se vraćati 

podnositeljima. 

Svi sudionici natječaja biti će obaviješteni 

na oglasnoj ploči Općine Čitluk i web stranici 

Općine Čitluk: www.citluk.ba o rezultatima 

natječaja u roku od 10 (deset) dana od dana 

donošenja odluke o dodjeli novčane pomoći.  

            Student kojemu nije dodijeljena novčana 

pomoć za akademsku 2021/2022. godinu može u 

roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja 

rezultata natječaja podnijeti prigovor Načelniku 

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: 02-34-375/1-22 
Čitluk, 27. siječnja 2022. godine 
 

                                            N A Č E L N I K   

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

 
 

___________________________ 
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 Temeljem članka 41. točka 4. i 6.  Statuta 

Općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 

općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 10. 

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čitluk za 

2022. godinu ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 

općine Čitluk", broj: 11/21), načelnik Općine 

Čitluk r a s p i s u j e 

 

 

J A V N I    P O Z I V 

za raspodjelu sredstava grantova za projekte od 

interesa za općinu utvrđenih Proračunom 

Općine Čitluk za 2022. godinu 

 

I. 

 Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu 

sredstava grantova za projekte od interesa za 

općinu, utvrđenih Proračunom Općine Čitluk za 

2022. godinu, u iznosu od 100.000,00 KM 

(stotisućakonvertiblnihmaraka), s ciljem potpore 

aktivnostima 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: 

• Udruge građana – nevladine organizacije, 

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 udruga ima sjedište na području općine 

Čitluk (ured) ili da svoje aktivnosti obavlja 

na području Općine Čitluk, 

• 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 

http://www.citluk.ba/
http://www.citluk.ba/
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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 sudjelovanje građana u 

predlaganju i donošenju odluka na lokalnoj razini, 

razvoj civilnog društva, projekti koji promoviraju 

sudjelovanje 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 kulturno-

umjetnički 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, 

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. 

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. 

V. 

 Ocjenjivanje i izbor projekata prijavljenih 

po Javnom pozivu vršit će posebno povjerenstvo za 

ocjenjivanje i izbor projekata koje imenuje 

općinski načelnik. 

 Odluku o dodjeli sredstava grantova za 

projekte od interesa za općinu donosi općinski 

načelnik na prijedlog povjerenstva iz prethodnog 

stavka. 

VI. 

 Prijave na Javni poziv podnose se obvezno 

na posebnom prijavnom obrascu, Službi za 

financije Općine Čitluk - Povjerenstvu za 

ocjenjivanje i izbor projekata - Grantovi 2022, 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 konkurira za 

dodjelu sredstava, 

• Rješenje o upisu u registar, 

• Kratak opis organizacije, 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 ( obvezno dostaviti bankovne 

izvode, uplatnice i fiskalne račune ). 

 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 - Grantovi 2022". 

 

http://www.mostar.ba/
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Rok za podnošenje prijava je: 

15.02.2022. godine. 

 Prednost pri dodjeli sredstava grantova 

mogu imati udruge koje realiziraju zajedničke 

projekte, ovisno o kvaliteti projekta. 

 Prijave sa nepotpunom traženom 

dokumentacijom, podnesene izvan utvrđene forme 

i roka, neće se razmatrati. 

 Sve dodatne informacije o Javnom pozivu 

možete dobiti kontaktirajući na broj telefona: 

036/640-546. 

 O rezultatima Javnog poziva svi sudionici 

će biti obaviješteni putem web stranice Općine 

Čitluk: www.citluk.ba   

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: 02-34-373/22 
Čitluk, 27. siječnja 2022. godine 
 

                                            N A Č E L N I K   

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

 

 
 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citluk.ba/


 

siječanj 2022.              SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK                Broj 1  -  Stranica  8 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
    

 

                     UTEMELJITELJ  I  IZDAVAČ:   OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK 
 

                                                             88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1 

 

 
                Čitluk, 01.02.2022.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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