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           Na temelju članka 13. Zakona o 
principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne 
i Hercegovine («Službene novine Federacije 
BiH», broj 49/06), te članaka 40. i 27. točka 4. 
Statuta općine Čitluk („Službeno glasilo 
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08 i 
6/08), te članka 74. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk“, broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk 
na sjednici održanoj dana 04. veljače 2011. 
godine,  d o n i j e l o   j e 
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P R O G R A M  
RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ČITLUK ZA 

2011. GODINU 
 
 

I - UVODNE NAPOMENE 

 
 

Program rada Općinskog vijeća Čitluk 
temelji se na ovlastima i nadležnostima Općinskog 
vijeća utvrđenim u Zakonu o načelima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, 
Statutu općine Čitluk i drugim važećim zakonskim 
propisima i općim aktima. U cilju realizacije 
aktivnosti i zadataka utvrđenih ovim Programom, 
Općinsko vijeće Čitluk će u tijeku 2011. godine 
održavati,  sukladno Poslovniku o radu Općinskog 
vijeća Čitluk, redovne,  svečanu  i  po potrebi 
izvanredne sjednice.   Pored spomenutog Program 
rada  Općinskog vijeća za 2011. godinu temelji se 
i na Programu rada općinkog načelnika i općinskih 
službi općine Čitluk za 2011 godinu. 

 
Primjenjujući  ovaj  Program  kao  

smjernicu u daljnjem radu Općinsko vijeće će 
svoje aktivnosti temeljiti na: 

- normativnoj  djelatnosti  kroz  
Razmatranje  prijedloga  akata koji budu 
predlagani od strane općinkog načelnika odnosno 
službi za upravu i drugih ovlaštenih predlagatelja 
te donositi odluke, druge propise, opće i 
pojedinačne akte čije je donošenje u nadležnosti 
Općinskog vijeća, 

- osiguranju uvjeta za realizaciju 
donesenih akata, 

- praćenju realizacije aktivnosti po 
usvojenim aktima, 

- poduzimanju mjera za realizaciju 
usvojenih akata, 

- i poduzimanju drugih aktivnosti za koje 
se ukaže potreba. 
 

Osim materijala koji su pojedinačno 
navedeni u Poglavlju II. - Planirane aktivnosti 
Općinskog vijeća Čitluk za 2011 godinu, 
Općinsko vijeće će u 2011. godini razmatrati i 
druge materijale za koje se ukaže potreba, a 
sukladno usvojenim zaključcima, razmatrati će i 
inicijative građana za rješavanje pitanja od 
zajedničkog interesa za građane, otvaranje javne 
rasprave u određenim situacijama i po utvrđenim 
pravilima kao i neposredno izjašnjavanje građana. 
 

 

II - PLANIRANE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG 

VIJEĆA ZA 2011. GODINU 

 

- Razmatranje prijedloga Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Čitluk; 
Predlagatelj:  Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise Općinskog vijeća Čitluk; vijećnici 
Općinskog vijeća, 
Priprema: tajnik Općinskog vijeća i Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise OV Čitluk;  
 
- Razmatranje prijedloga odluka o davanju 
suglasnosti na statute mjesnih zajednica  
i potvrdu izbornih rezultata za članove vijeća 
mjesnih zajednica; 
Predlagatelj:  Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise Općinskog vijeća Čitluk; 
Priprema i obrazlaže: tajnik Općinskog vijeća i 
Općinska služba za društvene djelatnosti, 
opću upravu i branitelje; 
 
- Razmatranje prijedloga akata o imenovanju 
članova tijela u institucijama     odnosno 
organizacijama čiji je osnivač Općinsko vijeće 
Čitluk;  
Predlagatelj: Općinski načelnik, Odbor za Izbor i 
imenovanja Općinskog vijeća Čitluk; 
Priprema: tajnik Općinskog vijeća i Općinska 
služba za društvene djelatnosti, opću upravu i 
branitelje; 
 
- Razmatranje prijedloga rješenja o 
imenovanju članova Odbora za nadzor 
realizacije Strategije razvitka općine Čitluk;                                                                               
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja; 
Priprema: tajnik Vijeća; 
 
- Razmatranje prijedloga odluke o dodjeli 
javnih priznanja općine Čitluk; 
Predlagatelj: Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja Općine Čitluk 
Priprema: tajnik Vijeća; 
 
- Razmatranje nacrta i prijedloga Odluke o 
Proračunu općine Čitluk za 2012. godinu;  
Predlagatelj: Općinski načelnik; 
Priprema:      Općinska služba za financije i 
Odbor za proračun financije i gospodarstvo; 
 
- Razmatranje nacrta i prijedloga Odluke o 
usvajanje završnog računa za 2010. godinu; 
Predlagatelj: Općinski načelnik; 
Priprema:      Općinska služba za financije i 
Odbor za proračun financije i gospodarstvo; 
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- Razmatranje nacrta i prijedloga Odluke o  
usvajanju polugodišnjeg izvješća Proračuna 
općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2011. 
godine; 
Predlagatelj: Općinski načelnik; 
Priprema:      Općinska služba za financije i 
Odbor za proračun financije i gospodarstvo; 
 
-Razmatranje nacrta i prijedloga Odluke o  
utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata  za 
plaće državnih službenika i namještenika u 
Jedinstvenom općinskom tijelu uprave i 
stručnih službi općine Čitluk; 
Predlagatelj: Općinski načelnik; 
Priprema:      Općinska služba za financije i 
Odbor za proračun financije i gospodarstvo; 
 
- Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele građevnog zemljišta u 
državnom vlasništvu,   
Predlagatelj: Općinski načelnik; 
Priprema:      Općinska služba za geodetske i 
imovinsko-pravne poslove; 
 
- Razmatranje prijedloga Odluke o obveznom 
ograničavanju-limitiranju uređaja za 
reproduciranje glazbe; 
Predlagatelj: Općinski načelnik; 
Priprema:      Općinska služba za gospodarstvo; 
 
- Razmatranje nacrta i prijedloga odluka i 
drugih akata u svezi ostvarenja projekta 
izgradnje kanalizacijskog sustava općine 
Čitluk; 
Predlagatelj: Općinski načelnik; 
Priprema:      nadležne općinske službe za upravu;  
 
- Davanje mišljenja u svezi sa zahtjevima za 
koncesije sa područja općine Čitluk; 
Predlagatelj: općinski načelnik,  
Priprema:     nadležne općinske službe; 
 
- Razmatranje akata vezanih za određivanje 
lokacije za izgradnju grobalja po mjesnim 
zajednicama na području općine Čitluk; 
Predlagatelj: Općinski načelnik; 
Priprema:     nadležne općinske službe za upravu; 
 
- Razmatranje prijedloga Odluke o  
organiziranju i funkcioniranju zaštite i 
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od 
prirodnih i drugih nesreća; 
Predlagatelj: Općinski načelnik; 
Priprema:      Općinska služba za civilnu zaštitu; 

- Razmatranje nacrta i prijedloga Odluke o 
donošenju i provođenju Prostornog plana 
općine Čitluk 2010 – 2020;                                                                                                                        
Predlagatelj: Općinski načelnik,                                                                  
Priprema: Općinska služba za graditeljstvo, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Savjet 
Prostornog plana općine Čitluk i Odbor za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša;  
 
- Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o učešću investitora u 
troškovima uređenja građevnog zemljišta; 
Predlagatelj: Općinski načelnik; 
Priprema: Općinska služba za graditeljstvo, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša;  
 

- Izvješće o radu općinskog načelnika; 
Nositelj: općinski načelnik; 
 
- Izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk; 
Nositelj: Općinsko vijeće; 
 
- Izvješće o radu Javnog pravobraniteljstva 
općine Čitluk; 
Nositelj: Javno pravobraniteljstvo općine Čitluk; 
 
- Izvješće o radu Općinskog izbornog 
povjerenstva- OIP; 
Nositelj: Općinsko izborno povjerenstvo Čitluk; 
 

- Izvješće o radu Kulturno-informativnog 
centar Čitluk;  
Nositelj: Kulturno- informativni centar Čitluk;  
 

- Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća 
„Broting“ d.o.o. Čitluk; 
Nositelj: Javno poduzeće „Broting“ d.o.o. Čitluk; 
 

- Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća 
„Broćanac“ d.o.o Čitluk; 

Nositelj: Javno poduzeće „Broćanac“ d.o.o 
Čitluk; 
 
- Izvješće o radu Centra za socijalni rad Čitluk; 
Nositelj: Centar za socijalni rad Čitluk; 
 
- Izvješća o radu Gradske ljekarne Čitluk; 
Nositelj: Gradska ljekarna Čitluk; 
 
- Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čitluk; 
Nositelj: Dječji vrtić Čitluk; 
 
- Informacija o radu Vatrogasnog društva 
Čitluk; 
Nositelj: Vatrogasno društvo Čitluk; 
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- Informacija o radu Osnovne škole fra Didaka 
Buntića u Čitluku; 
Nositelj: Osnovna škola fra Didaka Buntića u 
Čitluku; 
 
- Informacija o radu Osnovne škole Bijakovići 
u Bijakovićima; 
Nositelj: Osnovna škola Bijakovići u 
Bijakovićima; 
 
-  Informacija o radu Osnovne škole Čerin u 
Čerinu; 
Nositelj: Osnovna škola Čerin u Čerinu; 
 
-  Informacija o radu Osnovne glazbene 
Brotnjo u Čitluku; 
Nositelj: Osnovna glazbena Brotnjo u Čitluku;  
 
-  Informacija o radu Srednje škole dr.fra 

Slavka Barbarića u Čitluku; 
Nositelj: Srednja škola dr.fra Slavka Barbarića u 
Čitluku; 
 
- Informacija o radu Crvenog križa Čitluk; 
Nositelj: Crveni križ Čitluk; 
 
- Informacija o radu Porezne uprave - 
Ispostava Čitluk; 
Nositelj: Porezna uprava - Ispostava Čitluk; 
 
- Informacija o radu direktora Javnog 
poduzeća „Broting“ d.o.o Čitluk; 
 Nositelj: direktor Javnog poduzeća „Broting“ 
d.o.o Čitluk; 
 
- Informacija o radu direktora Javnog 
poduzeća „Broćanac“ d.o.o Čitluk; 
 Nositelj: direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ 
d.o.o Čitluk; 
 
- Informacija o radu Policijske stanice Čitluk; 
Nositelj: Policijska stanica Čitluk; 
 
- Informacija o radu Doma zdravlja Čitluk; 
Nositelj: Dom zdravlja Čitluk; 
 
- Informacija o radu Sportskog saveza Brotnjo; 
Nositelj: Sportski savez Brotnjo; 
 
- Informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk 
za razdoblje 01.01-30.06.2011. godine;  
Obrazlaže: tajnik Općinskog vijeća; 
 

- Razmatranje akata vezanih za provedbu 
komponente „Potpora općinskom vijeću“   
Priprema i obrazlaže: tajnik Općinskog vijeća. 
 

Općinsko vijeće Čitluk će razvijati 
suradnju s udrugama sa područja općine Čitluk, 
zatim osigurati otvorenu suradnju sa svim 
potencijalnim partnerima iz oblasti gospodarstva,  
znanosti, športa  i  kulture,  te  sa  drugim  
jedinicama  lokalne  samouprave  iz zemlje i 
inozemstva. Pored tema i aktivnosti predloženih u 
ovom Programu, Općinsko vijeće će redovito 
zahtijevati od općinskog načelnika i općinskih 
službi za upravu da podnose izvješća i informacije 
o stanju i problematici, koje treba da razmotri 
Vijeće te da blagovremeno predlože odgovarajuće 
odluke, zaključke i rješenja koja će se razmatrati 
na Vijeću. 

Materijali predviđeni za razmatranje 
dostavljat će se Vijeću u propisanim rokovima 
utvrđenim u Poslovniku o radu Vijeća. Zadaće 
utvrđene ovim Programom o radu Općinskog 
vijeća su samo okvirne. Ovlašteni predlagatelji se 
ovim Programom ne ograničavaju, već se od njih 
očekuje da podnose i druge prijedloge tijekom 
2011.godine, koji će se sukladno proceduri 
propisanoj Poslovnikom o radu Općinskog vijeća 
Čitluk uvrštavati u dnevni red sjednica. Program 
rada Općinskog vijeća Čitluk će se objaviti 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: 01-06-7/3-11. 
Čitluk, 04. veljače 2011. godine 
 

 

                                      P R E D S J E D N I K                             
                        Općinskog vijeća općine Čitluk 
                              Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.   
 
 

___________________________ 
 
 
02 
 

Na temelju članka 14. Zakona o 
izvlaštenju/eksproprijaciji ("Službene novine F 
BiH", broj: 70/07 i 36/10), članka 200. Zakona o 
upravnom postupku ("Službene novine Federacije 
BiH",broj: 2/98, 48/99 i 29/02), članka 41. i 80. 
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine 
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Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 
4/2000) i članka 27. točka 9. Statuta općine Čitluk 
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk", broj: 2/08 i 6/08),  a radi utvrđivanja 
općeg interesa, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici 
održanoj dana 04. veljače 2011. godine,                
d o n i j e l o  j e 
 

O D L U K U 
 

I. 
 

 Utvrđuje se da je od općeg interesa za  
izgradnju ulice Stjepana Radića u Čitluku, te da se 
u tu svrhu može pristupiti izvlaštenju nekretnina, 
kako slijedi: 
 
 -dio k.č.5640 „Bare “  posjednik Primorac 
(Nikole) Anica ud. Stipe; 
 -dio k.č.5639 „Bare “ posjednik Primorac 
(Križana) Franjo; 
 -dio k.č.5638 „Bare“  posjednik Primorac 
(Križana) Mato; 
 -dio k.č.5618/1 „Bare“ posjednik Zovko (Mile) 
Ljilja ž.Ivana; 
 -dio k.č.5654 „Sadić “  posjednik Primorac 
(Marka) Mara ud. Filipa; 
 -dio k.č.5614/6 „Bara “ posjednik Ćorić (Ljube) 
Drago; 
 -dio k.č.5360 „Bara “  posjednik Primorac (Pere) 
Mate; 
 -dio k.č.5653 „Bara “ posjednik Primorac (Pere) 
Mate; 
-dio k.č. 5645 „Bare“ posjednik Primorac 
(Križana) Franjo; 
-dio k.č. 5644 „Bare“ posjednik Primorac (Pere) 
Mate; 
-dio k.č. 5646 „Bare“ posjednik Primorac 
(Križana) Mato; 
-dio k.č. 5642 „Bare“ posjednik Čolić (Franje) 
Mara rođ. Primorac; 
-dio k.č. 5637 „Bare“ posjednik Primorac (Bože) 
Pavo; 
-dio k.č. 5616/2 „Bare“ posjednik 
"Brotnjopromet" Čitluk; 
-dio k.č. 5617 „Bare“ posjednik "Brotnjopromet" 
Čitluk; 
-dio k.č. 5482/2 „Bare“ posjednik Skupština 
općine Čitluk; 
-dio k.č. 5621 „Bare“ posjednik hotel "Brotnjo" 
Čitluk; 
 -dio k.č.5368 „Bare “ posjednici: Kozina (Ante) 
Franjo „Kukur“, Kozina (Cvitana) Matija ud. 
Filipa, Kozina (Ilije) Jozo, Kozina (Ivana) Tomo, 

Kozina (Joze) Pero,  Kozina (Nikole) Andrija, 
Sivrić (Ilije) Ante, Sivrić (Ivana) Nikola, Sivrić 
(Joze) Anto, Sivrić (Joze) Bariša, Sivrić (Ante) 
Anica, Ostojić (Joze) Matija, Sivrić (Joze) Nikola, 
Sivrić (Joze) Blago; 
 -dio k.č. 5453 „Bare“ posjednici: Čolić (Franje) 
Mara rođ. Primorac, Primorac  (Marka) Mara ud. 
Filipa, Primorac (Nikole) Anica ud. Stipe, 
Primorac (Pere) Mate, Primorac (Šimuna) Matija 
ud. Jure; 
 -dio k.č. 5305 „Šoluša“ , dio k.č. 5306 „Šoluša“  , 
dio k.č. 5307 „Bara“, dio k.č. 5308„Bara“, dio k.č. 
5309 „Bara“, dio k.č. 5310 „Bare“, dio k.č. 5311 
„Bara“, dio k.č.5312 „Bara“, dio k.č. 5324 „Bara“, 
dio k.č. 5325 „Bara“, dio k.č. 5326 „Bare“,dio k.č. 
5327 „Bare“ posjednik DS: Sportski centar Čitluk; 
-dio k.č. 5550 „Ždralinjak“ posjednik GP 
"Graditelj" Čitluk; 
-dio k.č. 6476/1 „Lukoč“ posjednik DS:Vode; 
-dio k.č. 5483/1 „Bara“ posjednik Dom zdravlja 
Čitluk, 
-dio k.č. 5484 „Bara“, dio k.č. 5485/1 „Bara“, dio 
k.č. 5485/2 „Bara“ , dio k.č. 5492  „Adravuša“, 
dio k.č. 5676 „Ovojci“  posjednik DS Skupština 
općine Čitluk; 
 -dio k.č. 5619/1 „Šetkuša“, dio k.č. 5650/1 
„Bara“, dio k.č. 5651/1 „Sadić“, dio k.č.  5652 
„Sadić“, dio kč.5673/3 „Bare“ posjednik Vinarija 
Čitluk; 
 -dio k.č. 5616/1 „Bara“, dio k.č. 5620/3 „Bara“ 
posjednik TP "Brotnjopromet" Čitluk; 
-dio k.č. 5328 „Gornja Bara“, dio 5329  „Bara“, 
dio k.č. 5330 „Bara“, dio k.č. 5331  „Bara“, dio 
k.č. 5347 „Bara2, dio k.č. 5348 „Bara“, dio k.č. 
5349 „Bara“, dio k.č. 5350 „Bara“, dio k.č. 5351 
„Gornja  Bara“,dio k.č. 5359 “Bara“,dio k.č.  5363 
„Donja Bara“, dio k.č. 5365/1 „Čajir“, dio k.č. 
5367 „Bara“ posjednik DS:OOUR "Frotea" 
Čitluk, sve  K.O. ČITLUK.  
 

II. 
 

 Sredstva za  isplatu naknade vlasnicima 
osigurana su od strane korisnika izvlaštenja. 
 

III. 
 

          Utvrđuje se da su  Općina Čitluk i 
Ministarstvo prometa i veza HNŽ/K korisnici 
izvlaštenja zemljišta za izgradnju objekta iz točke 
I ove Odluke. 
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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“. 

 
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: 01-06-7/4-10. 
Čitluk, 04. veljače 2011. godine 
 

 

                                      P R E D S J E D N I K                                                                                           
                        Općinskog vijeća općine Čitluk 
                              Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.   
 
 

___________________________ 
 
 
03 

 
Na temelju članka 16. Zakona o 

prostornom planiranju i korištenju zemljišta na 
razini Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene 
novine FBiH", broj: 2/06 ) članka 41. točka 7. i 
članka 111. Statuta općine Čitluk ("Službeno 
glasilo Općinskog vijeća Čitluk", broj: 2/08 i 
6/08), te članka 4. Odluke o pristupanju izrade 
izmjena Prostornog plana općine Čitluk za 
razdoblje 1985.-2010. godine ("Službeno glasilo 
Općinskog vijeća općine Čitluk" broj: 3/03) 
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 
04. veljače 2011. godine d o n i j e l o  j e 
 

O D L U K U                                                                                                                    
o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni 

dijela  Prostornog plana općine Čitluk 
"Gospodarska zona – Tromeđa" 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o 
izmjeni dijela Prostornog plana općine Čitluk 
"Gospodarska zona-Tromeđa" („Službeno glasilo 

Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 4/07 i 
5/10), tako što se proširuju  granice građevnog 
zemljišta Gospodarske zone  K.O. Međugorje. 
 
 

Članak 2. 
 

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o 
izmjeni dijela Prostornog plana općine Čitluk 
„Gospodarska zona – Tromeđa („Službeno glasilo 
Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 5/10) u  
članku 2. Odluke mijenja se dužina granice, tako 
da iza riječi:  „skreće zapadno u dužini od 60 m“, 
dopunjuje se tekst koji glasi: „Produžava u istom 
pravcu u dužini cca 150 m, gdje ponovno skreće 
sjeverno u dužini od 260 m, skreće istočno u 
dužini od 150 m i spaja se sa postojećom 
granicom građevinskog zemljišta“.  
 

     Članak 3. 
 
 Ova odluka 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: 01-06-7/5-11. 
Čitluk, 04. veljače 2011. godine 
 

 

                                      P R E D S J E D N I K                             
                        Općinskog vijeća općine Čitluk 
                              Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.  
 
 

___________________________ 
 
 
04 
 

Na temelju članka 44.,45. i 46. Zakona o 
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH", 
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka 
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta 
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk", broj:2/08 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 i 4/02), rješavajući 
u predmetu Tonija (Marka) Pehar iz Gradnića, za 
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na 
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje 
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stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na 
sjednici održanoj dana 04. veljače 2011. godine,    
d o n i j e l o  j e      
 

R J E Š E N J E 
 

 
 1. Toniju (Marka) Pehar iz Gradnića, 
dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja, 
izvangradsko građevno zemljište iz državnog 
vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje 
stambenog objekta, označeno kao: 

 

 -k.č.24/196 "Vlake" površine 707m2 (nova 
k.č.206/16) K.O. Gradnići.   
   
  2. Toni (Marka) Pehar iz Gradnića, dužan 
je na ime naknade za korištenje izvangradskog 
građevnog zemljišta uplatiti  iznos od 6,o5 
KM/m2, što ukupno iznosi 4.277,oo KM, na račun 
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877, 
kod Uni Credit banke d.d., odmah po primitku 
Rješenja.     

 
 3. Toniju (Marka) Pehar iz Gradnića, 

dodjeljuje se na korištenje predmetno zemljište 
pod uvjetom da u roku od jedne godine od 
pravomoćnosti rješenja podnese zahtjev nadležnoj 
općinskoj službi za upravu da mu se izda 
odobrenje za građenje, odnosno da u roku od 
jedne godine od dana izdavanja odobrenja za 
građenje izvede pretežne radove, u protivnom 
oduzet će mu se to pravo.  

 
4. Imenovani je oslobođen  plaćanja 

naknade za pogodnosti - renta. 
 
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda 

u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na 
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1. 
ovog Rješenja u korist: 

 
Tonija (Marka) Pehar iz Gradnića 

JMBG1304967151338,  sa dijelom 1/1, 
 
a Općinska služba za geodetske i 

imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale 
promjene u katastarskom operatu, sve nakon 
pravomoćnosti ovog Rješenja.   
  

6. Toni (Marka) Pehar iz Gradnića,  dužan 
je na ime troškova postupka uplatiti iznos od 

340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, 
broj: 3380002200014877.                      
 
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: 01-06-7/6-11. 
Čitluk, 04. veljače 2011. godine 
 

 

                                      P R E D S J E D N I K                             
                        Općinskog vijeća općine Čitluk 
                              Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.   
 
 

___________________________ 
 
 
05 
 

Na temelju članka 44.,45. i 46. Zakona o 
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH", 
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka 
27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta 
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk", broj:2/08 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 i 4/02), rješavajući 
u predmetu Natalije (Martina) Pehar iz Gradnića, 
za dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na 
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje 
stambenog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na 
sjednici održanoj dana 04. veljače 2011. godine,   
d o n i j e l o  j e      

 
R J E Š E N J E 

 
 
 1. Nataliji (Martina) Pehar iz Gradnića, 
dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja, 
izvangradsko građevno zemljište iz državnog 
vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje 
stambenog objekta, označeno kao: 

 

 -k.č.24/195 "Vlake" površine 703m2 (nova 
k.č.206/15) K.O. Gradnići.   
   
  2. Natalija (Martina) Pehar iz Gradnića, 
dužna je na ime naknade za korištenje 
izvangradskog građevnog zemljišta uplatiti  iznos 
od 6,o5 KM/m2, što ukupno iznosi 4.253,oo KM, 
na račun Općinskog vijeća Čitluk broj: 
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3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d., 
odmah po primitku Rješenja.     

 
 3. Nataliji (Martina) Pehar iz Gradnića, 

dodjeljuje se na korištenje predmetno zemljište 
pod uvjetom da u roku od jedne godine od 
pravomoćnosti rješenja podnese zahtjev nadležnoj 
općinskoj službi za upravu da joj se izda 
odobrenje za građenje, odnosno da u roku od 
jedne godine od dana izdavanja odobrenja za 
građenje izvede pretežne radove, u protivnom 
oduzet će joj se to pravo.  

 
4. Imenovana je oslobođena  plaćanja 

naknade za pogodnosti - renta. 
 
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda 

u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na 
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1. 
ovog Rješenja u korist: 

 
Natalije (Martina) Pehar iz Gradnića  

JMBG 2010971156336,  sa dijelom 1/1, 
 
a Općinska služba za geodetske i 

imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale 
promjene u katastarskom operatu, sve nakon 
pravomoćnosti ovog Rješenja.   
  

6. Natalija (Martina) Pehar iz Gradnića,  
dužna je na ime troškova postupka uplatiti iznos 
od 340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, 
broj: 3380002200014877.                      
 
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: 01-06-7/7-11. 
Čitluk, 04. veljače 2011. godine 
 

 

                                      P R E D S J E D N I K                                                                                           
                        Općinskog vijeća općine Čitluk 
                              Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.   
 
 

___________________________ 
 
 
06 
 

Na temelju članka 44.,45. i 46. Zakona o 
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH", 
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka 

27. točka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta 
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk", broj:2/08 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 i 4/02), rješavajući 
u predmetu Tonija (Marka) Pehar iz Gradnića, za 
dodjelu izvangradskog građevnog zemljišta na 
korištenje putem natječaja u svrhu gradnje 
poslovnog objekta, Općinsko vijeće Čitluk na 
sjednici održanoj dana 04. veljače 2010. godine,   
d o n i j e l o  j e      
 

R J E Š E N J E 
 

 
 1. Toniju (Marka) Pehar iz Gradnića, 
dodjeljuje se na korištenje, putem natječaja, 
izvangradsko građevno zemljište iz državnog 
vlasništva, uz naknadu, u svrhu izgradnje 
poslovnog objekta, označeno kao: 

 

 -k.č. 69/135  "Lokvice" površine 2208 m2 

(nova k.č. 3014/4) K.O. Čitluk.   
   
  2. Toni (Marka) Pehar iz Gradnića, dužan 
je na ime naknade za korištenje izvangradskog 
građevnog zemljišta uplatiti  iznos od 6,o5 
KM/m2, što ukupno iznosi 13.358,oo KM, na 
račun Općinskog vijeća Čitluk broj: 
3380002200014877, kod Uni Credit banke d.d., 
odmah po primitku Rješenja.     

 
 3. Toniju (Marka) Pehar iz Gradnića, 

dodjeljuje se na korištenje predmetno zemljište 
pod uvjetom da u roku od jedne godine od 
pravomoćnosti rješenja podnese zahtjev nadležnoj 
općinskoj službi za upravu da mu se izda 
odobrenje za građenje, odnosno da u roku od 
jedne godine od dana izdavanja odobrenja za 
građenje izvede pretežne radove, u protivnom 
oduzet će mu se to pravo.  

 
4. Imenovani je oslobođen  plaćanja 

naknade za pogodnosti - renta. 
 
5. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda 

u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava korištenja na 
izvangradskom građevnom zemljištu iz točke 1. 
ovog Rješenja u korist: 
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Tonija (Marka) Pehar iz Gradnića 
JMBG1304967151338,  sa dijelom 1/1, 

 
a Općinska služba za geodetske i 

imovinsko-pravne poslove će evidentirati nastale 
promjene u katastarskom operatu, sve nakon 
pravomoćnosti ovog Rješenja.   
  
6. Toni (Marka) Pehar iz Gradnića,  dužan je na 
ime troškova postupka uplatiti iznos od 340,oo 
KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj: 
3380002200014877 
 
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: 01-06-7/8-11. 
Čitluk, 04. veljače 2011. godine 
 

 

                                      P R E D S J E D N I K                                                                                           
                        Općinskog vijeća općine Čitluk 
                              Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.   
 
 

___________________________ 
 
 
07 
 
 

      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 i 4/02), rješavajući 
po zahtjevu Jure (Jure) Petrović iz Služnja, 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 04. veljače 2011. 
godine,  d o n i j e l o   j e      
 
 

R J E Š E N J E 
 

1. Na građevnom zemljištu k.č. br.86/910  
u površini od 1070 m2, upisanom u zk.ul.br.380 
k.o.Služanj (po novom premjeru k.č. br.2392/5 u 
površini od 1070 m2, utvrđuje se pravo vlasništva 

u korist Jure (Jure) Petrović iz Služnja, kao 
graditelja poslovnog objekta izgrađenog na tom 
zemljištu. 

 
           2. Jure (Jure) Petrović iz Služnja, dužan je 
platiti naknadu za dodijeljeno građevinsko 
zemljište,  iznos od 12,oo KM/m2 uvećan za 30% 
na ime legalizacije, što ukupno iznosi 16.692,oo 
KM (šesnaesttisućašeststotinadevedesetdvije 
konvertibilnemarke), 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 Jure (Jure) Petrović iz 
Služnja, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih 
upisa na tom zemljištu.   
  

4. Jure (Jure) Petrović iz Služnja,  dužan 
je na ime troškova postupka uplatiti iznos od 
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, 
broj: 3380002200014877.                   
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Jure (Jure) Petrović iz Služnja, podnio je 
zahtjev da se na temelju članka 61. Zakona o 
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u 
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u 
državnom vlasništvu iz točke 1. ovog rješenja, na 
kome je izgradio poslovni objekt  bez prava 
korištenja zemljišta radi građenja. 
            U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je 
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-02-
25-2047/10 od 10.01. 2011.godine, kojim je 
utvrđeno da se za izvršenu izgradnju objekta na 
navedenom zemljištu naknadno može izdati 
odobrenje za građenje. 
             Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni 
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o 
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim 
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist 
podnositelja zahtjeva, na navedenom zemljištu na 
kom je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi 
građenja. 
             Obaveza podnositelja zahtjeva da plati 
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je 
sukladno sa  Odlukom o uvjetima i načinu dodjele 
građevnog zemljišta iz društvenog vlasništva u 
svrhu gradnje objekata trajnog karaktera 
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(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk» broj:1/02 i 4/02). 

  

� Pouka o pravnom lijeku: 
            Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti 
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Županijskom sudu u Mostaru, 
u roku od 30 dana po primitku istog. 

 
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: 01-06-7/9-11. 
Čitluk, 04. veljače 2011. godine 
 

 

                                      P R E D S J E D N I K                                                                                           
                        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 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 i 4/02), rješavajući 
po zahtjevu Tomislava (Jure) Milićević iz Služnja, 
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 
04. veljače 2011. godine,  d o n i j e l o   j e     
 
 

R J E Š E N J E 
 

1. Na građevnom zemljištu k.č. br. 86/908  
u površini od 1100 m2, upisanom u zk.ul.br.380 
k.o. Služanj (po novom premjeru k.č. br.2393/58 u 
površini od 1100 m2, utvrđuje se pravo vlasništva 
u korist Tomislava (Jure) Milićević iz Služnja, kao 
graditelja stambeno-poslovnog objekta izgrađenog 
na tom zemljištu. 

 

           2. Tomislav (Jure) Milićević iz Služnja, 
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno 
građevinsko zemljište,  iznos od 12,oo KM/m2 
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno 
iznosi 17.160,oo KM (sedamnaesttisućasto-
šezdesetkonvertibilnihmaraka), 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 Tomislava (Jure) 
Milićević iz Služnja, uz istovremeno brisanje 
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.   
  

4. Tomislav (Jure) Milićević iz Služnja,  
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos 
od 340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, 
broj: 3380002200014877.                  
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Tomislav (Jure) Milićević  iz Služnja, 
podnio je zahtjev da se na temelju članka 61. 
Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo 
vlasništva u njegovu korist, na građevinskom 
zemljištu u državnom vlasništvu iz točke 1. ovog 
rješenja, na kome je izgradio stambeno-poslovni 
objekt  bez prava korištenja zemljišta radi 
građenja. 
            U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je 
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-02-
25-2141/10 od 25.10. 2010.godine, kojim je 
utvrđeno da se za izvršenu izgradnju objekta na 
navedenom zemljištu naknadno može izdati 
odobrenje za građenje. 
             Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni 
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o 
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim 
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist 
podnositelja zahtjeva, na navedenom zemljištu na 
kom je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi 
građenja. 
             Obaveza podnositelja zahtjeva da plati 
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je 
sukladno sa  Odlukom 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 i 4/02). 
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� Pouka o pravnom lijeku: 

           Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti 
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Županijskom sudu u Mostaru, 
u roku od 30 dana po primitku istog. 

  
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: 01-06-7/10-11. 
Čitluk, 04. veljače 2011. godine 
 

 

                                      P R E D S J E D N I K                                                                                           
                        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 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 i 4/02), rješavajući 
po zahtjevu Gorana (Milenka) Kujundžić iz 
Služnja, 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 04. veljače 2011. godine,                
d o n i j e l o   j e      
 

R J E Š E N J E 
 

1. Na građevnom zemljištu k.č. br.86/909  
u površini od 747 m2, upisanom u zk.ul.br.138 k.o. 
Služanj (po novom premjeru k.č. br. 491 u 
površini od 747 m2, utvrđuje se pravo vlasništva u 
korist Gorana (Milenka) Kujundžić iz Služnja, kao 
graditelja stambeno-poslovnog objekta izgrađenog 
na tom zemljištu. 

 
           2. Goran (Milenka) Kujundžić iz Služnja, 
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno 

građevinsko zemljište,  iznos od 6,oo KM/m2 
uvećan za 30% na ime legalizacije, što ukupno 
iznosi 5.827,oo KM (pettisućaosamstotina -
dvadesetsedamkonvertibilnih 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 Gorana (Milenka) 
Kujundžić iz Služnja, uz istovremeno brisanje 
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.   
  

4. Goran (Milenka) Kujundžić iz Služnja,  
dužan je na ime troškova postupka uplatiti iznos 
od 340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, 
broj: 3380002200014877.                 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Goran (Milenka) Kujundžić iz Služnja, 
podnio je zahtjev da se na temelju članka 61. 
Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo 
vlasništva u njegovu korist, na građevinskom 
zemljištu u državnom vlasništvu iz točke 1. ovog 
rješenja, na kome je izgradio stambeno-poslovni 
objekt  bez prava korištenja zemljišta radi 
građenja. 
            U daljnjem tijeku postupku pribavljeno je 
Mišljenje Općinske službe za graditeljstvo, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:06-02-
25-2142/10 od 20.10. 2010.godine, kojim je 
utvrđeno da se za izvršenu izgradnju objekta na 
navedenom zemljištu naknadno može izdati 
odobrenje za građenje. 
             Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni 
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o 
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim 
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist 
podnositelja zahtjeva, na navedenom zemljištu na 
kom je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi 
građenja. 
             Obaveza podnositelja zahtjeva da plati 
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je 
sukladno sa  Odlukom 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 i 4/02). 
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� Pouka o pravnom lijeku: 

 

            Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti 
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Županijskom sudu u Mostaru, 
u roku od 30 dana po primitku istog. 

 
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: 01-06-7/11-11. 
Čitluk, 04. veljače 2011. godine 
 

 

                                      P R E D S J E D N I K                                                                                           
                        Općinskog vijeća općine Čitluk 
                              Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.   
 

___________________________ 
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 Na temelju članka 44. i 46.  Zakona o 
građevinskom 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),  
na prijedlog Načelnika, Općinsko vijeće Čitluk na 
sjednici održanoj dana 04. veljače 2011.godine,    
d o n  i j e l o   j e 
 

 
R J E Š E NJ E 

o  izmjeni Rješenja broj:01-06-89/8-05 od 
28.listopada 2005. godine 

 
 

I. 
 
           U Rješenju o dodjeli zemljišta Mili i 
Damiru (Gojka) Stojić iz Dragićine, koje je 
Općinsko vijeće donijelo na svojoj  sjednici  pod 
poslovnim brojem: 01-06-89/8-05 od 28.listopada 
2005. godine («Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk» broj:6/05) vrši se izmjena i rješenje 
glasi :              
      1.Mili ( Gojka ) Stojić iz Dragićine, dodjeljuje 
se na korištenje, putem natječaja, građevno 
zemljište iz državnog vlasništva, uz naknadu, za 
izgradnju poslovnog objekta označeno kao k.č. 
1/1179 „ Donja dubrava“ površine  4400 m2 (nova 
k.č. 17/56) K.O. Međugorje.O. Međugorje.  

II. 
  

Ovo rješenje 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: 01-06-7/12-11. 
Čitluk, 04. veljače 2011. godine 
 

 

                                      P R E D S J E D N I K                             
                        Općinskog vijeća općine Čitluk 
                              Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.   
 

___________________________ 
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Na temelju članka 111. stavaka 2. i 3. 
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo 
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08) te 
članka 41. stavak 4. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk", broj: 2/08), Općinsko vijeće Čitluk  
na sjednici održanoj dana 04. veljače 2011. godine   
d o n i j e l o   j e 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

Članak 1. 
 
          Usvaja se Izvješće o radu za 2010. godinu 
Općinskog vijeća Čitluk. 
 

Članak 2. 
 

          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: 01-06-7/2-11. 
Čitluk, 04. veljače 2011. godine 
 

 

                                      P R E D S J E D N I K                             
                        Općinskog vijeća općine Čitluk 
                              Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.   
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I Z V J E Š Ć E 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK 

ZA 2010. GODINU 
 
I.     U V O D      
  
Općinsko vijeće općine Čitluk je, u skladu sa 
člankom 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Čitluk ( “Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk”, broj 2/08), na sjednici održanoj 
dana 05. veljače 2010. godine donijelo Program 
rada Općinskog vijeća za 2010. godinu (u daljem 
tekstu Program rada).                                                                                                                   
Programom rada bila su obuhvaćena najznačajnija 
pitanja iz djelokruga rada općinskog organa 
uprave i drugih pravnih subjekata čiji je osnivač 
Općina Čitluk, a o kojima je odlučivalo Vijeće u 
okviru svojih prava, dužnosti i odgovornosti 
utvrđenih Zakonom i člankom 27. Statuta općine 
Čitluk ( “Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk”, broj 2/08 i 6/08).                                         
Kako je Vijeće u članku 41. Poslovnika utvrdilo 
obvezu podnošenja javnosti izvješća o svome 
radu, kroz Izvješće za 2010. godinu dat je prikaz 
realizacije Programa rada Vijeća u tematskom i 
normativnom dijelu, na izbor i imenovanja iz 
nadležnosti Vijeća, davanja suglasnosti na opće 
akte, popis svih akata donesenih od strane Vijeća 
u protekloj godini, javnost rada Vijeća, dnevni red 
i zapisnike sjednica, evidenciju o nazočnosti 
vijećnika te prijedlog mjera u cilju kvalitetnijeg i 
efikasnijeg rada Vijeća i zaključna razmatranja.                                                                                         
Pored navedenog, u Izvješću je dat kratak osvrt na 
rad radnih tijela Vijeća i Kolegija Vijeća, koji su u 
2010. godini održali svoje sjednice.                                                                                                                                
Općinsko vijeće Čitluk realiziralo je svoj Program 
rada kroz 10 redovitih sjednica te jednu svečanu 
sjednicu koja je održana povodom obilježavanja 
Dana općine Čitluk i jednu izvanrednu sjednicu, 
održanu povodom katastrofalnog požara koji se 
dogodio dana 03. srpnja 2010. godine.    Na 
redovitim sjednicama Vijeće je razmotrilo 
dostavljene materijale na način i u obimu kako je 
to navedeno u daljnjem tekstu ovog Izvješća. 
 
II.TEMATSKI DIO 
 
U tematskom dijelu Vijeće je razmatralo 
Informacije, Izvješća, te Programe i Planove. 
Informacije su davane od strane općinskog 
načelnika pod  točkom “Razno”, a odnosile su se 
na aktualnu situaciju u kojoj se nalazi Općina 
odnosno na situacije vezane za više razine vlasti.                                                                                                                                

U prošloj godini Vijeće je razmatralo 10 izvješća 
o radu.  
To su izvješća o radu slijedećih subjekata:  
Općinsko vijeće Čitluk, Kulturno-informativni 
centar Čitluk, Gradska ljekarna Čitluk,  Dječji 
vrtić Čitluk, Centar za socijalni rad Čitluk, 
Općinski načelnik općine Čitluk, Skupština Javnog 
poduzeća “Broting”d.o.o. Čitluk, Skupština 
Javnog poduzeća “Broćanac” d.o.o. Čitluk, Javno 
pravobraniteljstvo općine Čitluk i Općinsko 
izborno povjerenstvo.  
Informacije o radu su vijećnicima prezentirali 
ravnatelji tri osnovne škole sa područja općine 
Čitluk te ravnatelj Osnovne glazbene škole 
Brotnjo u Čitluku. Informacije o radu su podnijeli 
ravnatelji javnih poduzeća “Broting”d.o.o. Čitluk i 
“Broćanac” d.o.o. Čitluk, tajnik Vatrogasnog 
društva Čitluk, tajnik Crvenog križa Čitluk te šef 
Odsjeka za inspekcijske poslove općine Čitluk.         
Na dnevnom redu sjednica Vijeća nisu se našla 
izvješća o radu Porezne uprave - Ispostava Čitluk, 
Policijske stanice Čitluk i vijeća mjesnih 
zajednica.    
 
III. NORMATIVNI DIO 
 
U normativnom dijelu, koji se odnosio na 
planirane odluke, od 26 (dvadeset šest) planiranih 
prema Programu rada Općinskog vijeća, Vijeću je 
dostavljeno na razmatranje 20 (dvadeset) prijedlog 
odluka. Navodimo prijedloge odluka koje Vijeću 
nisu dostavljene na razmatranje:     
  

1. Razmatranje nacrta i prijedloga odluke o 
utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata 
za plaće državnih službenika i 
namještenika u Jedinstvenom općinskom 
tijelu uprave i stručnih službi općine 
Čitluk; Predlagatelj:Općinski načelnik; 
Priprema: Općinska služba za financije i 
Odbor za proračun financije i 
gospodarstvo; 

2. Razmatranje prijedloga odluke kojom se 
određuju lokacije na javnim površinama i 
na neizgrađenom građevnom zemljištu na 
kojima se mogu postavljati kiosci, 
pokretne prodavaonice kao tipovi 
trgovinskih objekata, te kiosci i pokretne 
prodavaonice i automati kao tipovi 
ugostiteljskih objekata; 
Predlagatelj:Općinski načelnik; 
Priprema:      Općinska služba za 
gospodarstvo; 
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3. Davanje mišljenja u svezi sa zahtjevima za 
koncesije sa područja općine Čitluk; 
Predlagatelj: općinski načelnik, 
Priprema: nadležne općinske službe; 

4. Razmatranje akata vezanih za određivanje 
lokacije za izgradnju grobalja po mjesnim 
zajednicama na području općine Čitluk;  
Predlagatelj: Općinski načelnik; 
Priprema:     nadležne općinske službe za 
upravu; 

                                                                                                                                                                   
Razmatranje odluke o imenovanju članova Odbora 
za nadzor realizacije Strategije razvitka općine 
Čitluk se nije našlo na dnevnom redu sjednice 
Vijeća budući da je trebalo kandidacijski postupak 
regulirati Poslovnikom o radu Vijeća, koji je 
usvojen u formi nacrta. Pošto je u pripremi izrada 
prijedloga Poslovnika o radu Vijeća, nadležno 
radno tijelo je odlučilo da neće raditi prijedlog 
izmjena i dopuna Statuta općine Čitluk, koji je 
također predviđen u program rada Vijeća za 2010. 
godinu.                                                                                                                                            
Općinsko vijeće je u prošloj godini donijelo veliki 
broj odluka koje nisu bile predviđene Programom 
rada Vijeća. Popis svih akata donesenih od strane 
Vijeća nalazi se u poglavlju VII. ovog izvješća. 
 
IV. IZBOR I IMENOVANJA 
 
Općinsko vijeće je u skladu sa svojim pravima i 
dužnostima utvrđenim Statutom općine Čitluk i 
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Čitluk 
razriješilo člana Školskog odbora Osnovne 
glazbene škole Brotnjo te na njegovo mjesto 
imenovalo novog člana, imenovalo članove 
Savjeta Regulacijskog plana “Međugorje” i 
“Međugorje-Bijakovići 1”, imenovalo članove 
Povjerenstva za imenovanje i preimenovanje 
naziva ulica i trgova u općini Čitluk te produžilo 
mandate članovima Povjerenstva za davanje 
stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-
tehničkih i drugih uvjeta do 31. prosinca 2011. 
godine. 
 
V. DAVANJE SUGLASNOSTI NA OPĆE 
AKTE 
 
Vijeće je u 2010.godini donijelo i akte : 

- kojim se daje suglasnost traženju Školskog 
odbora Srednje škole dr. fra Slavka 
Barbarića u Čitluku da se opremanje nove 
zgrade škole vrši putem donacija;  

- kojim se daje suglasnost na Prijedlog 
Ugovora o ispunjenju obveza o obročnoj 

otplati naknade za korištenje izvangradskog 
građevinskog zemljišta za poduzeća 
nastradala u požaru dana 03. srpnja 2010. 
godine;  

- kojim se daje suglasnost na Prijedlog 
Mjesne zajednice Međugorje, o načinu 
rješavanja naknade za oduzeto zemljište 
potrebno za proširenje groblja „Kovačica“ 
Međugorje; 

- kojim se daje suglasnost Školskom odboru 
Srednje škole dr.fra Slavka Barbarića Čitluk 
da dio školskog prostora može iznajmiti za 
zalogajnicu, sa obvezom provedbe 
ponovnog javnog natječaja.  

 
 
VI.   RADNA TIJELA I KOLEGIJ 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Sukladno člancima 22. i 25. Poslovnika o radu 
Vijeća, radi olakšanja i unaprjeđenja efikasnosti 
rada Vijeća, Vijeće je osnovalo svoja radna tijela 
(odbore) i Kolegij Vijeća.   
Odbori su, svaki u okviru svoga djelokruga rada, 
razmatrali pitanja koja su od interesa za Vijeće, te 
sve nacrte i prijedloge odluka i drugih akata iz 
nadležnosti Vijeća.  
U pripremi sjednica, Kolegij Vijeća i odbori su 
dali značajan doprinos svojim mišljenjima, 
prijedlozima i zaključcima da sjednice budu 
kvalitetnije i efikasnije.                                                 
U ovom poglavlju dat ćemo osvrt na rad radnih 
tijela koji su u 2010.godini održali sjednice.                                             
Odbor za Statut, poslovnik i propise Općinskog 
vijeća Čitluk je radno tijelo koje je najviše puta  
zasjedalo u prošloj godini. Budući da je Odbor za 
Statut, poslovnik i propise nadležan za 
razmatranje nacrta i prijedloga odluka i drugih 
općih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove 
usklađenosti sa zakonom, Statutom i pravnim 
sustavom kao i u pogledu nomotehničke obrade, 
sastajao se redovito prije svake sjednice Vijeća. 
Održao je deset sjednica u prošloj godini. Ovo 
radno tijelo je raspravljalo o svim prijedlozima 
koji su delegirani kao točke dnevnog reda sjednica 
Vijeća. Nacrt Poslovnika o radu Vijeća je usvojen 
od strane vijećnika, na jednoj od sljedećih sjednica 
očekuje se rasprava o prijedlogu poslovnika.   
Odbor za Proračun, financije i gospodarstvo je dva 
puta zasjedao u 2010. godini. Teme raspravljanja 
su bile nacrt i prijedlog Plana općinskog 
Proračuna za 2011. godinu te prijedlog odluke o 
izvršenju Proračuna općine Čitluk za 2011. 
godinu.  
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Odbor za pitanja branitelja i ratnih stradalnika je 
održao tri sjednice. Ovo radno tijelo je iniciralo 
više rasprava vezanih za donošenje Odluke o 
Danu branitelja općine Čitluk, koju je Općinsko 
vijeće usvojilo dana 20. listopada 2010. godine. 
Na proširenoj sjednici ovog odbora održanoj dana 
19. srpnja 2010. godine u Maloj dvorani Kulturno-
informativnog centra Čitluk kao gosti su nazočili 
predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog 
rata i ratni zapovjednici te su aktivno sudjelovali u 
raspravi.                                                                                                                                                          
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša je 
održao dvije sjednice. Pored rasprava vezanih za 
Prijedlog odluke o produženju važenja Prostornog 
plana općine Čitluk za razdoblje 1985. - 2010. 
godine i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o izmjeni dijela Prostornog plana općine 
Čitluk „Gospodarska zona-Tromeđa“, Odbor je 
raspravljao i o uzurpaciji državnog zemljišta te 
bespravnoj gradnji. Odbor je od nadležnih 
općinskih službi zatražio sve podatke u svezi 
uzurpacija i bespravnih gradnji te podatke o svim 
dosadašnjim dodjelama zemljišta od strane Vijeća 
koje u roku godinu dana nakon dodjele nisu 
rezultirale gradnjom.                                                
Odbor za Izbor i imenovanja je u prošloj godini 
održao tri sjednice. Teme raspravljanja na 
sjednicama ovog radnog tijela su bile vezane uz 
prijedloge članova: Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja Općine Čitluk, Savjeta Regulacijskog 
plana "Međugorje 1"i"Međugorje 2“ i 
Povjerenstva za imenovanje i preimenovanje 
naziva ulica i trgova u općini Čitluk.                                                                                                             
Odbor za društvene djelatnosti, zaštitu ljudskih 
prava, pitanja mladih i jednakopravnost spolova je 
održalo jednu sjednicu na kojoj je analiziralo 
implementaciju Zakona o mladima FBiH na 
lokalnom nivou.                                                                                                                                                    
Odbor za mjesne zajednice i predstavke i pritužbe 
građana i Odbor za Kodeks ponašanja izabranih 
predstavnika - vijećnika u Općinskom vijeću 
Čitluk nisu održavali sjednice u 2010. godini.                                                                                                                                                        
Kolegij Općinskog vijeća Čitluk je u 2010. godini 
održao 11 sjednica, na kojima su se pripremali i 
utvrđivali planovi rada Vijeća, prijedlozi dnevnog 
reda sjednica Vijeća, te vrlo često pokušavali 
usuglasiti stavovi klubova političkih stranaka koje 
participiraju u Općinskom vijeću po pitanjima 
koja su političke prirode.  
 
 
VII. POPIS AKATA OPĆINSKOG VIJEĆA 
DONESENIH U 2010. GODINI    
 

1. Program rada Općinskog vijeća Čitluk za 
2010. godinu; 

2. Odluka o usvajanju Plana Proračuna 
Općine Čitluk za 2010. godinu; 

3. Odluka o izvršenju Proračuna Općine 
Čitluk za 2010.godinu;  

4. Odluka o brisanju prava posjeda;  
5. Rješenje o zamjeni nekretnina -PZ 

Agroplod Čitluk i Opcina Čitluk;  
6. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

Općinskog vijeća Čitluk za 2009. godinu; 
7. Zaključak o ovlaštenju općinskog 

načelnika za prodaju nekretnine;  
8. Odluka o upravnim pristojbama s 

Tarifom;  
9. Odluka o radnom vremenu trgovačkih, 

obrtničkih i ugostiteljskih radnji-objekata 
na području općine Čitluk; 

10. Odluka o visini naknade za rad članova 
Općinskog izbornog povjerenstva Čitluk 

             za 2010. godinu; 
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 

o pristupanju izradi Regulacijskog 
             plana "BARE 1"; 

12. Rješenje o razrješenju člana Školskog 
odbora Osnovne glazbene škole 

            Brotnjo u Čitluku;  
13. Rješenje o konačnom imenovanju člana 

Školskog odbora Osnovne glazbene 
             škole Brotnjo u Čitluku;  

14. Rješenje o dodijeli zemljišta Branko i 
Rozalija Lukić iz Čitluka; 

15. Rješenje o dodijeli zemljišta Darijo Soče 
iz D.M.Ograđenika;  

16. Rješenje o dodijeli zemljišta – Općina 
Čitluk-za Vatrogasni dom u Potpolju; 

17. Zaključak o ovlaštenju općinskom 
načelniku za kupoprodaju nekretnine u 
K.O.Veliki Ograđenik-Podadrežanj; 

18. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 
2009. godinu Kulturno-informativnog 
centra Čitluk; 

19. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 
2009. godinu Gradske ljekarne Čitluk; 

20. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 
2009. godinu Dječjeg vrtića Čitluk; 

21. Zaključak o davanju suglasnosti na 
Godišnji akcijski plan „Potpora općinskim 
Vijećima“;  

22. Odluka o usvajanju ostvarenja – završni 
račun Proračuna općine Čitluk za 2009. 
godinu;  
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23. Odluka o usvajanju Programa kapitalnih 
investicija Općine Čitluk;  

24. Odluka o javnim priznanjima Općine 
Čitluk;  

25. Odluka o donošenju i provodenju 
Regulacijskog plana "BARE 1" u Čitluku;  

26. Odluka o utvrdivanju visine naknade za 
uređenje zemljišta u granicama 
Regulacijskog plana "BARE 1";  

27. Odluka o načinu određivanja prosječne 
građevinske cijene za m2 korisne površine 
na području općine Čitluk;  

28. Odluka o pristupanju izradi Regulacijskog 
plana "MEDUGORJE 1";  

29. Odluka o ustanovljenju Savjeta 
Regulacijskog plana "MEDUGORJE 1";  

30. Odluka o proglašenju rezervirane površine 
za izgradnju Osnovne škole Bijakovići s 
pratećim sadržajima;  

31. Rješenje o dodijeli zemljišta - Dragana 
(Mate) Ćorić iz Paoče;  

32. Rješenje o dodijeli zemljišta –Danijel 
(Ivana) Ljoljo iz Blizanaca;  

33. Rješenje o dodijeli zemljišta –Ivan (Jure) 
Paponja iz Paoče;  

34. Rješenje o dodijeli zemljišta –Ivan (Jure) 
Paponja iz Paoče;  

35. Rješenje o dodijeli zemljišta –Mladen 
(Zdenka) Bošnjak iz Čitluka;  

36. Rješenje o dodijeli zemljišta –JP 
Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar;  

37. Zaključak o usvajanju izvješća o radu 
Centra za socijalni rad Čitluk za 2009. 
godinu; 

38. Odluka o dodjeli javnih priznanja općine 
Čitluk;  

39. Odluka o pristupanju izradi Regulacijskog 
plana "MEĐUGORJE-BIJAKOVIĆI 1"; 

40. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o ustanovljenju Savjeta Regulacijskog 
plana "Međugorje 1"; 

41. Odluka o brisanju prava posjeda u K.O. 
Čerin;  

42. Rješenje o imenovanju članova Savjeta 
Regulacijskog plana "Medugorje 
1"i"Medugorje-Bijakovici 1"  

43. Rješenje o imenovanju članova 
Povjerenstva za imenovanje i 
preimenovanje naziva ulica i trgova u 
općini Čitluk; 

44. Rješenje o dodijeli zemljišta – Tomislavu 
(Ivana) Barbarić iz G.V.Ograđenika;  

45. Rješenje o dodijeli zemljišta – Nedi 
(Mate) Prskalo iz Gradnića;  

46. Rješenje o dodijeli zemljišta – Žarko 
(Slavka) Pehar iz G.V.Ograđenika;  

47. Rješenje o dodijeli zemljišta – Branimir 
(Ivana) Pehar iz G.V.Ograđenika; 

48. Rješenje o dodijeli zemljišta - Marin 
(Žarka) Pehar iz G.V.Ograđenika; 

49. Rješenje o dodijeli zemljišta – Dario 
(Nikole) Gagro iz G.V.Ograđenika; 

50. Rješenje o dodijeli zemljišta – Zora 
(Ivana) Jurilj iz Čitluka; 

51. Rješenje o dodijeli zemljišta – JP 
Elektroprivreda HZHB Mostar;  

52. Zaključak o usvajanju izvješća o radu 
načelnika općine Čitluk za 2009. godinu; 

53. Zaključak o davanju suglasnosti Školskom 
odboru Srednje škole dr. fra Slavka 
Barbarić Čitluk;  

54. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća 
Proračuna općine Čitluk za razdoblje 
01.01. – 30.06.2010. godine; 

55. Odluka o utvrđenju javnog interesa 
izgradnje RASKRIŽJA - MEĐUGORJE, 
na  lokalitetu Tromeđa;  

56. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
izmjeni dijela Prostornog plana općine 
Čitluk  "Gospodarska zona – Tromeđa";  

57. Rješenje o dodijeli zemljišta – Župni ured 
sv.Ante Padovanskoga, Ploče-Tepčići;  

58. Rješenje o dodijeli zemljišta – Dražanu 
(Vinke) Vlaho iz G.V.Ograđenika; 

59. Rješenje o dodijeli zemljišta – Dominiku 
(Paške) Sušac iz Čitluka; 

60. Rješenje o dodijeli zemljišta – Željku 
(Franje) Vučić iz Blatnice; 

61. Rješenje o dodijeli zemljišta – Ivo (Josipa) 
Marinčić iz Mostara; 

62. Zaključak o usvajanju izvješća o radu 
Skupštine J.P. Broting d.o.o. Čitluk; 

63. Zaključak o usvajanju Nacrta Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Čitluk;  

64. Zaključak u svezi s tvrtkama stradalim u 
požaru;  

65. Odluka o davanju ovlasti Javnom 
poduzecu "Broting d.o.o. Čitluk o 
organizaciji i naplati parkiranja u općini 
Čitluk;  

66. Odluka o davanju na gospodarenje 
autobusnog kolodvora u Medugorju; 

67. Odluka o privremenom stavljanju izvan 
snage dokumenata prostornog uređenja do 
konačnog donošenja Odluke o donošenju i 
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provođenju Prostornog plana općine 
Čitluk; 

68. Odluka o određivanju Dana branitelja 
općine Čitluk;  

69. Rješenje o dodijeli zemljišta – Društvo 
"Odiseja 97" d.o.o. Čitluk; 

70. Rješenje o dodijeli zemljišta – Društvo 
"Odiseja 97" d.o.o. Čitluk;  

71. Rješenje o dodijeli zemljišta – Poduzeće 
"Pehar-Linna"d.o.o. Čitluk;  

72. Rješenje o dodijeli zemljišta – Petar 
(Marka) Boras iz Krehin Graca;  

73. Rješenje o dodijeli zemljišta – Stanislav 
(Vladimira) Perišic iz Čitluka;  

74. Rješenje o dodijeli zemljišta – Zdenka 
(Josipa)Vladic-Soče iz Mostara;  

75. Rješenje o dodijeli zemljišta – Zdenko 
(Josipa) Vladic-Soče iz Mostara 

76. Rješenje o dodijeli zemljišta – Nikola 
(Ante) Cvitanović iz Krehin Graca;  

77. Rješenje o dodijeli zemljišta – Mate (Pere) 
Ostojic iz Bijakovića;  

78. Rješenje o dodijeli zemljišta – Ante 
(Marka) Totić iz G.V.Ograđenika;  

79. Rješenje o poništenju Rješenja o dodijeli 
zemljišta P.P. „Mija“ d.o.o. Čitluk;  

80. Zaključak o prihvaćanju Nacrta Odluke o 
uvodenju (naplati) posebnog komunalnog 

            doprinosa-ekološke pristojbe; 
81. Zaključak o davanju suglasnosti na 

Prijedlog Ugovora o ispunjenju obveza o 
             obročnoj otplati naknade za korištenje  
             izvangradskog građevinskog zemljišta za 
             poduzeća nastradala u požaru dana 03.07.  
             2010. godine za Društvo "Odiseja 97" 
             d.o.o. Čitluk i Poduzeće "Pehar-Linna"  
             d.o.o. Čitluk; 
      82.  Zaključak o ne davanju suglasnosti       
             Školskom odboru Srednje škole dr.fra  
             Slavka Barbarića Čitluk; 

83. Zaključak kojim Općinsko vijeće Čitluk 
protestira i oštro osuduje napad trojice 
napadača na pomoćnika općinskog 
načelnika dana 18 listopada 2010. godine; 

84. Zaključak o usvajanju izvješća o radu 
Skupštine J.P. „Broćanac“ d.o.o. Čitluk; 

85. Zaključak o usvajanju izvješća o radu 
Općinskog javnog pravobraniteljstva 
Čitluk; 

86. Zaključak kojim Općinsko vijeće Čitluk 
prihvaća Nacrt Plana Proračuna općine 
Čitluk za 2011. godinu;  

87. Odluka o utvrđivanju općeg interesa za 
izgradnju lokalne priključne ceste za 
Međugorje i Bijakoviće do spajanja s 
izmještenim regionalnim putem R425a ;  

88. Zaključak kojim Općinsko vijeće Čitluk 
prihvaća Nacrt Odluke o uvjetima i načinu 
dodjele građevnog zemljišta u državnom 
vlasništvu; 

89. Odluka o davanju ovlasti tijelima 
upravljanja Srednje škole dr. fra Slavka 
Barbarića Čitluk; 

90. Zaključak o davanju suglasnosti Školskom 
odboru Srednje škole dr.fra Slavka 
Barbarića Čitluk za iznajmljivanje dijela 
školskog prostora za zalogajnicu;  

91. Rješenje o dodijeli zemljišta - Andrija 
(Nikole) Kozina; 

92. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 
2010. godinu Općinskog izbornog 
povjerenstva Čitluk; 

93. Odluka o usvajanju Plana Proračuna 
općine Čitluk za 2011. godine; 

94. Odluka o izvršenju Proračuna općine 
Čitluk za 2011. godinu;   

95. Odluka o o produženju važenja Prostornog 
plana općine Čitluk za razdoblje 1985. - 
2010. godine;   

96. Odluka o o izmjenama i dopunama 
Odluke o utemeljenju i imenovanju 
Povjerenstva za davanje stručne ocjene za 
utvrđivanje urbanističko-tehničkih i 
drugih uvjeta;  

97. Zaključak kojim Općinsko vijeće Čitluk 
traži od Školskog odbora Srednje škole dr. 
fra Slavka Barbarića Čitluk pojašnjenje 
odredbe članka 23. Statuta Škole;  

98. Rješenje o dodjeli- Irena Jurko; 
99. Rješenje o dodjeli - Tihomir Jurko; 

100.  Rješenje o dodjeli - Andrija Prskalo; 
101.  Rješenje o dodjeli - Miroslav Pehar; 
102.   Rješenje o dodjeli - Dragan Pehar; 
103.   Rješenje o dodjeli - JP „Elektroprivreda 

Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. 
Mostar; 

104.   Odluka o načinu rješavanja imovinskih                                     
odnosa nastalih proširenjem groblja  
„Kovačica“ u Međugorju; 

105.   Zaključak kojim Općinsko vijeće općine  
Čitluk, daje suglasnost na Prijedlog     
Mjesne zajednice Međugorje, o načinu 
rješavanja naknade za oduzeto zemljište 
potrebno za proširenje groblja 
„Kovačica“ Međugorje; 
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106. Rješenje o prihvaćanju ponude PZ   
„Agroplod“ p.o. Čitluk iz Čitluka;  

107. Zaključak kojim Općinsko vijeće Čitluk 
daje suglasnost PZ „Agroplod“ da može   
prenijeti pravo korištenja navedenog 
zemljišta trećoj osobi, ali ne po nižoj 
cijeni od ove koja je  ponuđena Općini 
Čitluk; 

108. Zaključak o privremenoj obustavi 
provedbe Odluke o donošenju i 
provođenju   Regulacijskog plana "Bare 
1" u Čitluku. 

 
VIII.  JAVNOST RADA VIJEĆA 
 
Budući da je poznata zakonska obveza Općine da 
je dužna osigurati, razvijati i jačati javnost 
rada kao preduvjet efektivnog političkog nadzora i 
garancije da će njezini organi provoditi svoje 
dužnosti u interesu lokalne zajednice, javnost rada 
je bila osigurana, kako u fazama planiranja i 
pripremanja odluka, tako i u svim fazama njihove 
realizacije.  
Vijeće je nastavilo u svome radu dosljedno 
slijediti načelo javnosti i na način da su sjednice 
Vijeća i radnih tijela Vijeća otvorene za javnost. 
Na taj način stanovnicima općine Čitluk 
omogućen je blagovremen, potpun i objektivan 
pristup informacijama koje se tiču rada Vijeća, a 
naročito odlukama koje je Vijeće donosilo. 
Sve usvojene odluke, zaključci, rješenja i drugi 
akti, a čije je objavljivanje propisano 
Poslovnikom, objavljeni su u 7 „Službenih glasila 
Općinskog vijeća općine Čitluk, koji su dostupni 
javnosti na uvid i putem web stranice Općine 
Čitluk (www.citluk.ba). 
Također, Vijeće je osiguralo svim sredstvima 
javnog informiranja, pod jednakim uvjetima, 
nazočnost sjednicama Vijeća, kao i informacijama 
kojima raspolaže, a naročito pristup materijalima 
koji su se razmatrali na sjednicama. 
Vijeće je, u ostvarivanju svojih Ustavom, 
Zakonom i Statutom utvrđenih prava, obveza i 
odgovornosti, nastojalo razviti dobre odnose 
suradnje i međusobnog uvažavanja sa svim 
političkim strankama, udruženjima i nevladinim 
organizacijama na području općine Čitluk. Ta 
suradnja ogleda se kroz nazočnost predstavnika 
navedenih organizacija na sjednicama Vijeća 
odnosno radnih tijela kao i uvidom u protokol 
Općinskog vijeća Čitluk.  
Općinsko vijeće Čitluk je dana  11. ožujka 2010. 
godine dalo suglasnost na Godišnji općinski 
akcijski plan, koji je dio komponente „Potpora 

općinskim vijećima“ . U sklopu elementa 3. 
navedenog plana “Poboljšanje komunikacije s 
građanima” u suradnji sa OESS-om su urađeni i 
distribuirani letci a isti su istaknuti i na općinskoj 
web stranici (www.citluk.ba).  Isto tako, završene 
su aktivnosti vezane za anketu građana koja će se 
provoditi putem web stranice Općine Čitluk 
(www.citluk.ba). Cilj ove ankete je mjerenje 
zadovoljstva građana Općine Čitluk sa radom 
vijećnika Općinskog vijeća Čitluk.  
  
IX.  DNEVNI RED I ZAPISNICI   
 
U prošlogodišnjem izvješću o radu Vijeća 
navedeno je da je predlagač neke materijale 
dostavljao pred samu sjednicu ili ih predlagao kao 
dopunu dnevnog reda na samoj sjednici. Za 2010. 
godinu možemo konstatirati da je samo jedanput 
Vijeće usvojilo dopunu prijedloga dnevnog reda 
sjednice u odnosu na onaj prijedlog kakav je 
utvrdio Kolegij Vijeća, usvojivši navedeni 
prijedlog po žurnom postupku. Riječ je o 20-toj 
sjednici vijeće održanoj dana 29. prosinca 2010. 
godine kada je prijedlog dnevnog reda dopunjen 
sa “Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva 
za davanje stručne ocjene za utvrđivanje 
urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta”.                                                                                      
Općinski načelnik, kao ovlašteni predlagatelj je 
dva puta u 2010. godini povukao svoj prijedlog iz 
dnevnog reda. Riječ je o sjednicama održanim 
dana 20. svibnja 2010. godine (14-ta redovita) 
kada je općinski načelnik povukao “Prijedlog 
naredbe o zabrani izdavanja akata Jedinstvenog 
općinskog tijela uprave i stručnih službi općine 
Čitluk” i 29. prosinca (20-ta redovita) kada je 
općinski načelnik povukao “Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni dijela 
Prostornog plana općine Čitluk - "Gospodarska 
zona – Tromeđa”. 
 
Na 19. redovitoj sjednici Vijeća općinski načelnik 
je u sklopu predložene točke dnevnog reda 
“Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske 
službe za geodetske i imovinsko- pravne poslove” 
povukao oba prijedloga delegirana pod ovom 
točkom a istu dopunio novim prijedlogom.                                                                                     
Na 18 redovitoj sjednici jedan od vijećnika je 
zatražio da se povuku 3 prijedloga iz prijedloga 
dnevnog reda. Navedeni prijedlog nije usvojen 
budući da je za njega glasovalo 6 vijećnika.  Svi 
prijedlozi dnevnog reda izuzev onih sa 15., i 18. 
redovite sjednice su usvojeni jednoglasno od 
strane vijećnika. 
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Zapisnici sa svih sjednica Vijeća su usvajani bez 
primjedbi izuzev dvije sjednice (15. i 18. redovita 
sjednica) u kojima su rađene dopune.     
 
X. NAZOČNOST NA SJEDNICAMA 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ime i prezime 
 

BROJ SJEDNICE U 2010.GOD. 
    
Izv. 
sjed. 

11 12  13  14 15 16 17 18 19 20 

Marin Radišić   + + + + + + + + + + + 

Jakov Stojić - - + + + + + + + + + 

Ozana Medić  + + + + - + + + + + + 
Marina Zubac  + + + + - + + + - + + 
Ivan Krasić  + + + + + + + + - + - 
Tihomir Prusina  + + + + + - + + + + + 
Zdenko Božić  + + + + + - + - + + + 
Zdravka Martinović  - - - + - + + + - + - 
Marin Sivrić  + + + + + + + + + + + 
Boško Pehar  + + + + + + + + + + + 
Ivan Sabljić  + + + + + + + + + + + 
Slobodan Odak + + + + + + + + + + + 
Mate Miletić + + + + - + + + + + + 
Ivan Radišić  + + + + + + + + + + + 
Milenko Pehar   + + - + - - - - + + - 
Andrijana Ostojić  - - - - - - - - - - - 
Marijo Stojić  + + + + + + + + + + + 
Nikica Čilić  - + + + + + + + - + + 
Dragan Kozina  + + + + + + + + + + - 
Pero Barbarić  + + + + + + + + + + + 
Pero Selak  + + + + + + + + + - + 
Franjo Sušac  + + - + + + + + + + + 
Tihomir Šarac  + + + + + + + + + + + 
Marijo Bencun  + - + + + + + + + + + 
Frenk Ostojić  + + + + + + + + + + - 

 
 
XI.  Prijedlog mjera u cilju kvalitetnijeg i 
efikasnijeg rada Vijeća i zaključna 
razmatranja     
                                                
Nakon izvršene analize realizacije Programa rada 
Vijeća za 2010.godinu, može se zaključiti da je  
rad Općinskog vijeća, Kolegija i radnih tijela bio 
učinkovitiji u odnosu na prošle godine.  
Primjerice, u 2009. godini Općinsko vijeće Čitluk 
je održalo 8 redovitih sjednica i usvojilo 87 
prijedloga akata iz svoje nadležnosti (39 odluka, 
32 rješenja, 14 zaključaka, Plan i program obuke 
vijećnika Općinskog vijeća Čitluk i Program rada  

 
 
Općinskog vijeća Čitluk za 2009. godinu). 
Općinsko vijeće Čitluk je u 2010. godini održalo 
10 redovitih i jednu izvanrednu sjednicu te je 
usvojeno 108 prijedloga akata.                                                                                                        
Usporedimo li zadnje dvije godine po broju 
vijećničkih pitanja vidjet ćemo da je u 2010. 
godini postavljeno 86 vijećničkih pitanja odnosno 
18 više nego u odnosu na 2009. godinu.                                                                          
Uzmemo li za usporedbu broj sjednica radnih 
tijela vidjet ćemo da su radna tijela Općinskog 
vijeća Čitluk u 2009. godini održala 18 sjednica. 
U 2010. godini radna tijela su zasjedala 21 put. 
Kolegij Općinskog Vijeća je u 2010. godini 
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zabilježio 11 sjednica, odnosno tri više nego 
godinu ranije.                                                                                                                                                                    
Što se tiče prezentacija informacija o radu 
institucija i poduzeća sa područja općine Čitluk, u 
2010. godini bilježimo 7 informacija više nego u 
odnosu na 2009. godinu.                                                        
Tijekom prošlogodišnje rasprave o izvješću o radu 
Općinskog vijeća Čitluk jedna od predloženih 
mjera koju su predložili vijećnici bila je 
“poboljšanje uvjeta rada vijećnika Općinskog 
vijeća Čitluk”. S tim u svezi, u protekloj godini je 
klimatizirana Mala dvorana Kulturno-
informativnog centra Čitluk te je nabavljena 
digitalna oprema za snimanje sjednica Općinskog 
vijeća.                                                                                                                                        
Mjere koje su bile navedene u prošlogodišnjem 
izvješću mogu se predložiti i za predstojeće 
razdoblje:                                                                                                                                                     
- nadležne općinske službe dužne su više pažnje 
obratiti na planirane programske aktivnosti 
Općinskog vijeća te u skladu sa istim proslijediti 
materijale Vijeću na razmatranje u propisanim 
rokovima ili o razlozima nedostavljanja 
obavijestiti Kolegij Vijeća;                                                                    
- nadležne općinske službe su dužne obavijestiti 
Vijeće o realizaciji zaključaka donesenih na 
sjednicama Vijeća, kao i o razlozima radi kojih se 
isti nisu realizirali s obzirom da službe Vijeću ne 
dostavljaju povratne informacije o realizaciji 
donesenih zaključaka, što kod vijećnika ostavlja 
dojam da se ne realiziraju;                                                                                                                                             
- nadležne općinske službe su dužne više pažnje 
posvetiti vijećničkim pitanjima i prilikom obrade 
istih dostaviti ih na vrijeme, ponuditi potpunije 
odgovore, te poduzeti adekvatne mjere na 
otklanjanju uočenih propusta s obzirom na vrlo 
česte primjedbe vijećnika na neodgovaranje i 
kvalitetu odgovora na postavljena pitanja. 
 
                                              Predsjednik 
                                     Općinskog vijeća Čitluk 
                                  Marin Radišić,dipl.oec.,v.r. 

 

____________________________ 

 

 

NAČELNIK OPĆINE 
 

12 
 

P R O G R A M   R A D A 
NAČELNIKA OPĆINE ČITLUK 

ZA 2011. GODINU 
 

 Program sadrži osnovne ciljeve načelnika 
općine Čitluk u 2011. godini, normativnu i 
analitičko-informativnu aktivnost općinskog 
načelnika i Jedinstvenog općinskog tijela uprave 
općine Čitluk, te nositelje priprema materijala. 
 
 UVODNE NAPOMENE 
 
 Osnovni ciljevi načelnika općine Čitluk u 
2011.  godini biti će usmjereni na: 
- zaštitu i unaprjeđenje temeljnih ljudskih prava 

i sloboda; 
- izgradnju pravnog sustava općine; 
- poštivanje demokratskih načela i principa 

uređenja vlasti; 
- izgradnju političkog povjerenja u općini kao 

preduvjeta za realiziranje ciljeva; 
- stvaranje povoljnog sigurnosnog ambijenta u 

općini; 
- javnost rada općinskog načelnika i 

Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine 
Čitluk; 

- donošenje novog Prostornog plana Općine 
Čitluk, kao i ostalih planova prostornog 
uređenja; 

- reformu javne administracije u Općini Čitluk; 
- promociju načela efikasnosti administracije i 

smanjenje birokratskih barijera između 
građana i javne uprave; 

- realizacija projekta MAP (izrada općinskih 
akcijskih planova) kao i realizacija projekata 
iz Programa GAP (projekt uprave 
odgovornosti u BiH); 

- poticanje procesa gospodarskog razvoja i 
osiguranje uvjeta za investicijske aktivnosti 
koje će pokrenuti zapošljavanje; 

- integriranje principa ravnopravnosti spolova; 
- izgradnju socijalnog dijaloga. 
 

U oblasti proračuna, javnih prihoda i 
gospodarstva aktivnosti će biti usmjerene na; 
- transparentnost u donošenju i ostvarivanju 

općinskog proračuna sa naglaskom na posebne 
mjere stabiliziranja i uravnoteženja prihoda i 
rashoda; 

- stalna suradnja i koordinacija sa tijelima 
Županije i Federacije; 

- utvrđivanje Liste korisnika općinskog 
Proračuna; 

- pojačan nadzor nad primjenom propisa koji se 
tiču ubiranja javnih prihoda, s posebnim 
osvrtom na propise donijete ispred tijela 
Općine Čitluk; 
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- iniciranje izmjena zakonske regulative na 

županijskoj i federalnoj razini koja se odnosi 
na raspodjelu javnih prihoda i ostalih zakona, 
propisa iz oblasti turizma, graditeljstva i 
drugo; 

- realizacija Strategije općinskog razvitka kroz 
realizaciju i donošenje Programa kapitalnih 
investicija općine Čitluk (PKI); 

- pripremanje za realizaciju kapitalnih 
općinskih projekata, te ostvarivanje pojedinih 
projekata i to: dovršetak izgradnje objekta 
Dječjeg vrtića, izgradnja gradske mrtvačnice, 
izgradnja primarnog voda kanalizacije 
Međugorje i proširenje postojeće mreže, 
izgradnja pojednih prometnica po naseljima i 
u gospodarskim zonama, izgradnja novih 
lokalnih puteva u Međugorju i parkinga za 
autobuse, proširenje postojećih gospodarskih 
zona, 

- stvaranje povoljnog normativnog ambijenta 
za razvoj poduzetništva,    

       poljoprivrede  i definiranje poticajnih mjera, 
- aktivnosti na povratu općinskog suda u općinu 

Čitluk.  
 

 U cilju izgradnje pravnog sustava općine, 
općinski načelnik će raditi na: 
- donošenju amandmana na Statut općine 

Čitluk, te donošenje drugih propisa i 
općinskih akata; 

- analizi stanja u svim oblastima, te 
poduzimanju mjera na jačanju zakonitosti i 
promociji načela vladavine prava; 

- pripremi i usvajanju svih nedostajućih odluka 
i provedbenih propisa; 

- intenzivnoj informativno-analitičkoj 
aktivnosti Jedinstvenog općinskog tijela 
uprave i stručnih službi općine Čitluk. 

 
 Radi ostvarenja naprijed navedenih 
ciljeva, općinski načelnik će zajedno sa 
Jedinstvenim općinskim tijelom uprave, odnosno 
općinskim službama za upravu općine Čitluk 
poduzimati sve radnje na izvršavanju sljedećih 
zadataka u nadležnosti općinskih službi za upravu 
i to kako slijedi: 
 
 1. GRADITELJSTVO, PROSTORNO 
UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
 
 Općinska služba za graditeljstvo, prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša tijekom 2011. godine 
obavljat će poslove po ovom Programu rada koji 
sadrži osnovne ciljeve, normativnu i analitičko-

informativnu aktivnost Službe, te nositelje 
pripreme materijala, s tim da se u obzir uzimaju i 
poslovi iz Programa rada Općinskog vijeća koji se 
odnose na rad Službe. 

 Program rada će obuhvaćati i pojedine 
nerealizirane zadatke iz prethodne godine za koje 
je ocijenjeno da si u dalje aktualni. 

 a) osnovni ciljevi 
 Osnovni ciljevi Općinske službe za 
graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
(u daljnjem tekstu: Služba) bit će usmjereni na 
realizaciju utvrđenih poslova i radnih zadataka, a 
posebno će aktivnosti biti usmjerene na:      
- izrade i donošenje Prostornog plana  općine     
       Čitluk za  period od 2010.-2020 god.; 
- izradu detaljnih planova 
- izdavanje urbanistički suglasnosti, 

građevinskih dozvola i uporabnih dozvola iz 
svoje mjerodavnosti; 

- legalizacija bespravno izgrađenih ili 
nedovršenih građevina iz svoje mjerodavnosti 
sukaldno pozitivnim propisima donesnim od 
strane Vlade HNŽ; 

- rješavanje u prvom stupnju iz svoje 
mjerodavnosti i davanje stručnih mišljenja; 

- obavljanje stručnih poslova u pripremi i 
provođenju planskih akata (prostorni plan, 
urbanistički plan, regulacijski plan, 
urbanistički projekti i drugi dokumenti 
prostornog uređenja koji su definirani 
Zakonom o prostornom uređenju); 

- izradu planova parcelacije državnog zemljišta; 
- izrada Izvoda  iz planova; 
- obavljanje poslova koji se odnose na 

utvrđivanje i određivanje naknade za troškove 
uređenja građevinskog zemljišta, rente. 

Ova služba će i dalje raditi na jačanju 
uloge i funkcije Centra za izdavanje odobrenja u 
okviru Centra za usluge građanima, koji je dobar i 
pouzdan servis svim građanima, jer se njegovim 
funkcioniranjem unaprijedila  procedura oko 
izdavanja dozvola.    

Služba će općinskom načelniku dostavljati 
na daljnje postupanje nacrte i prijedloge 
podzakonskih akata i analitičko-informativne 
materijale, i to: 

 
 b)  normativna djelatnost 
            Nacrt i prijedlog Odluke o donošenju i 
provođenju Prostornog plana općine Čitluk 2010 - 
2020 

- Nacrt i prijedlog Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke  o učešću investitora u 
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troškovima uređenja građevnog 
zemljišta; 

- Služba će donositi nacrte i prijedloge 
drugih provedbenih propisa za koje se 
ukaže potreba. 

 
 c)  analitičko-informativna djelatnost 

- Prijedlog Program rada za 2011. godinu, 
Obrađivač: Služba (pomoćnik općinskog 
načelnika), 
Rok: prosinac 2010.godine. 

- Izvješće o radu Službe za 2010. godinu, 
Obrađivač: Služba (pomoćnik općinskog 
načelnika), 
Rok: siječanj 2011. godine. 

- Informacija  o izdanim građevnim 
dozvolama za izgradnju i dozvolama o            

            legalizaciji građevina, te izdanim  
            pravomoćnim uporabnim dozvolama  na      
            području općine za 2010. godinu,  

Obrađivač: Služba (Stručni suradnik za 
upravno rješavanje), 

            Rok: ožujak 2010. godine. 
 
          2.  DRUŠTVENE DJELATNOSTI, 
OPĆA UPRAVA I BRANITELJI                                
 
           Program rada sadrži osnovne zadatke koje 
će Općinska služba za društvene djelatnosti, opću 
upravu i branitelje obavljati tijekom godine, s tim 
da se u obzir uzimaju i poslovi iz Programa rada 
Općinskog vijeća koji se odnose na rad Službe. 
           Program će obuhvaćati i pojedine 
nerealizirane zadatke iz prethodne godine za koje 
je ocjenjeno da su i dalje aktualni. 
           Program rada sadrži osnovne ciljeve, 
normativnu i analitičko-informativnu aktivnost 
Službe, te nositelje pripreme materijala. 

 a) osnovni ciljevi 
          Osnovni ciljevi Općinske službe za 
društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje bit 
će usmjereni na realizaciju utvrđenih poslova i 
radnih zadataka, a posebno će aktivnosti u 
navedenom razdoblju biti usmjerene na : 
- osiguranje i poboljšanje uvjeta za normalno 

obavljanje odgojno-obrazovnog procesa u 
odgojno-obrazovnim ustanovama; 

- kontinuiranu suradnju sa ravnateljima 
predškolskih ustanova i škola, te upravnim 
vijećima i školskim odborima na tekućim 
poslovima; 

- kontinuirana suradnja sa mjerodavnim 
županijskim i federalnim organima uprave; 

- osiguravanje potrebitih uvjeta za poboljšanje 
stanja u predškolskom odgoju i obrazovanju u 
duhu Okvirnog i županijskog zakona; 

- analizu postojećeg stanja i osiguranje 
potrebnih kadrova u odgojno-obrazovnim 
ustanovama i poduzimanje mjera za stručno 
zastupljenu nastavu; 

- poduzimanje zakonskih ovlasti u postupku 
usklađivanja Statuta s zakonima o osnovnom i 
srednjem obrazovanju; 

- obradu i analizu podataka o uspjehu učenika 
na kraju nastave u školskoj 2010/2011.godini; 

- osigurati novčana sredstva i njihovo 
raspoređivanje za studentske stipendije; 

- suradnju sa ustanovama i institucijama  iz 
oblasti kulture; 

- suradnja i poboljšanje rada mjesnih zajednica; 
- suradnju sa institucijama iz oblasti športa i 

financiranje amaterskog športa; 
- suradnju sa sredstvima informiranja i 

osiguranje što pravilnije primjene Zakona o 
slobodi pristupa  informacijama; 

- dostavljati tromjesečne statističke podatke o 
primljenim zahtjevima, vrsti traženih 
informacija i  utvrđenim izuzecima  
Parlamentu Federacije i Ombudsmanu; 

- dostaviti godišnje izvješće koje sadrži 
djelokrug, politiku, poslove, organizacijsku 
strukturu i financijske poslove Jedinstvenog 
tijela uprave i stručnih službi općine Čitluk, 
što naročito uključuje  predloženi Proračun i 
godišnje Financijsko izvješće s podacima o 
ostvarenim prihodima i rashodima  u 
prethodnoj godini  Parlamentu Federacije 
BiH; 

- kontinuiran rad na pružanju besplatne pravne 
pomoći građanima; 

- obavljanje poslova sklapanja brakova i  
građanskog stanja  (vođenje matičnih knjiga i 
knjige državljana izrada duplikata spomenutih  
matičnih knjiga i izdavanje uvjerenja iz 
spomenutih knjiga ); 

- digitalizacija (elektronski unos podataka) 
matičnih knjiga; 

- obavljanje poslova u vezi radno-pravnog 
statusa svih zaposlenih  državnih službenika i 
namještenika; 

- obavljanja poslova ovjere potpisa, prijepisa i 
rukopisa; 

- obavljanje poslova uredskog i arhivskog 
poslovanja; 

- provedba svih aktivnosti u svezi GAP-a i 
MAP-a (izrada općinskih akcijskih planova); 
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- vođenje prvostupanjskog postupka o statusnim 

pitanjima korisnika braniteljsko-invalidske 
zaštite i zaprimanje i kompletiranje 
dokumentacije za dobitnike ratnih priznanja i 
odličja i članova njihovih obitelji u cilju 
ostvarivanja njihovih prava, kao i mjere i 
radnje u cilju ostvarivanja dopunskih prava 
branitelja i članova njihovih obitelji; 

- obavljanja poslova obračuna i isplate naknada 
korisnika braniteljsko-invalidske zaštite. 

 
 b)  normativna djelatnost 
 Služba  će Načelniku  u navedenom 
razdoblju  dostavljati na daljnje postupanje nacrte 
i prijedloge podzakonskih akata i analitičko-
informativne materijale i to: 

- Nacrt i Prijedlog Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela 
uprave i stručnih službi općine Čitluk 
(usklađivanje sa Zakonom o državnoj 
službi u F BiH, Zakon o namještenicima u 
organima državne službe u Federaciji BiH 
i Zakonom o organizaciji tijela uprave u F 
BiH; 

- Služba će pripremati Nacrte i Prijedloge i 
drugih  provedbenih propise za koje se 
ukaže potreba. 

 
 c)  analitičko-informativna djelatnost 

- Izvješće o radu Službe za 2010.godinu; 
Obrađivač: Služba ( Pomoćnik općinskog 
načelnika) 
Rok: siječanj 2011.godine 

- Prijedlog Programa rada Službe za 
2012.godinu 
Obrađivač: Služba (Pomoćnik načelnika) 
Rok: prosinac 2011.godine 

- Izvješće o upisu u I razred osnovnih škola 
i I razred srednje škole u školskoj 2011/12 
školskoj godini (za potrebe Načelnika); 
Obrađivač: Služba (Viši stručni suradnik 
za obrazovanje) 
Rok: listopad 2011.godine 

 
3. FINANCIJE  

 
 Općinska služba za financije (u daljnjem 
tekstu: Služba) je sukladno  nadležnostima 
utvrđenih Statutom općine Čitluk i Zakonom o 
proračunu, te ostalim propisima iz oblasti fiskalne 
politike donesenim od strane mjerodavnih 
institucija BiH i FBiH, prilikom planiranja svojih 
aktivnosti u 2011. godine imala u vidu pravce 
aktivnosti viših razina tijela vlasti, naročito u svezi 

s izmjenama i dopunama normativne fiskalne 
regulative, a sve ovo u cilju pravovremenog i 
efikasnog načina rada, te brže i kvalitetnije 
realizacije poslova iz oblasti koje su u nadležnosti 
Službe.  

 a) temeljni ciljevi 
   Temeljni ciljevi Službe bit će usmjereni 
na realizaciju utvrđenih poslova i radnih zadataka, 
a posebno na aktivnosti u navedenom razdoblju: 
 
- praćenje i dosljedna primjena zakonskih 

propisa iz oblasti financija sa posebnom 
pozornosti na njihov utjecaj na fiskalne 
tijekove u općini, te predlaganje mjera višim 
razinama vlasti na otklanjanju negativnih 
tendencija; 

- jačanje financijske discipline proračunskih 
korisnika;  

- priprema i usklađivanje svih propisa iz oblasti 
proračuna i fiskalne politike sa propisima 
donesenim na razini FBiH i BiH; 

- planiranje i provođenje aktivnosti u suradnji 
sa svim relevantnim faktorima, u smislu 
praćenja fiskalnih tijekova unutar Općine, te 
sukladno tome poduzimanje neophodnih 
mjera i aktivnosti na povećanju i stabilizaciji 
fiskalnog kapaciteta Općine;  

- aktivnosti oko izrade završnog računa za 
2010. godinu; 

- izrada mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih 
izvješća i njihovo dostavljanje općinskom 
načelniku, Općinskom vijeću, županijskom 
ministarstvu financija, Službi za statistiku, 
Upravi za neizravno oporezivanje, itd.; 

- pravovremeno izvješćivanje o svim 
financijskim tijekovima na području općine 
Čitluk; 

- koodinacija s poreznom ispostavom u Čitluku; 
- izvršiti pripreme za prelazak na riznično 

poslovanje kroz donošenje potrebitih akata. 
     Pored naprijed navedenih redovitih 
mjesečnih obveza u 2011. godinu ova služba 
nastavlja sa radnjama i mjerama oko provedbe 
Zakona o porezu na dohodak. Za sve djelatnike do 
28.02.2011. godine trebaju se podnijeti i porezne 
prijave i sve osobe kojima su isplaćeni bilo kakvi 
honorari u 2010.godini. 
       Temeljna aktivnost Službe bazira će se na 
izradi općinskog proračuna, završnog računa i 
izvješća o izvršenju Proračuna, pripremi 
odgovarajućih informacija, te podataka i 
pokazatelja za Općinsko vijeće i općinskog 
načelnika kao i druga tijela, Ministarstvo financija 
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Hercegovačko-neretvanske županije, te Upravu za 
neizravno oporezivanje. 
 Pored toga, svakodnevna aktivnost biće 
usmjerena na izvršenje financijskih transakcija, 
osiguranje likvidnosti računa proračuna, praćenje 
utroška sredstava po proračunom utvrđenim 
stavkama, namjeni, izvorima i vrsti troška. 
 Nastavit će se aktivnost na usavršavanju 
programsko-softverskih rješenja u cilju efikasnijeg 
osiguranja neophodnih podataka za dosljednu 
primjenu Proračuna i Odluke o izvršenju 
proračuna Općine Čitluk za 2011. godinu, tako i u 
cilju pravovremenog usmjeravanja aktivnosti na 
blagovremenu naplatu izvornih prihoda, te po 
potrebi izradi prijedloga Odluke o izmjenama i 
dopunama proračuna Općine Čitluk u cilju 
usuglašavanja i uravnoteženja proračunskih 
prihoda i rashoda. 
 U okviru realizacije zacrtanih globalnih 
programskih aktivnosti Služba će obavljati sve 
operativno-tehničke poslove, redovito izvještavati 
i informirati o radu Službe kako općinskog 
načelnika tako i Općinsko vijeće putem općinskog 
načelnika, te raditi na izradi prijedloga 
normativnih akata iz nadležnosti Službe. 
  
 b)  normativna djelatnost 
            -  Nacrt i prijedlog Odluke o Proračunu 
općine Čitluk za 2012. godinu;  
 -  Nacrt i prijedlog Odluke o usvajanje 
završnog računa za 2010. godinu; 
 -  Nacrt i prijedlog Odluke o  usvajanju 
polugodišnjeg izvješća Proračuna općine  
 Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2011. godine; 

-  Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih 
razreda i koeficijenata  za plaće državnih 
službenika i namještenika u Jedinstvenom 
općinskom tijelu uprave i stručnih  službi općine 
Čitluk; 

-  Prijedlog Pravilnika o računovodstvu, 
prijedlog Pravilnika o plaćama i primanjima koja 
nemaju karakter plaća, i prijedlog Pravilnika o 
internoj kontroli. 

 
c)  analitičko-informativna djelatnost 

- Prijedlog Program rada za 2012. godinu, 
Obrađivač: Služba (pomoćnik općinskog 
načelnika), 

             Rok: prosinac 2011.godine.  
 

- Izvješće o radu Službe za 2010. godinu, 
Obrađivač: Služba (pomoćnik općinskog 
načelnika), 
Rok: I kvartal 2011. godine. 

      -     Izvješće o radu, 
            Obrađivač: Služba, 

Rok: polugodišnje, odnosno po zahtjevu 
načelnika 

- Izvješće o javnom dugu za Federalno 
ministarstvo financija  

           Obrađivač: Služba, 
           Rok: kvartalno 

- Mjesečno izvješće o ostvarenju prihoda 
Ministarstvu financija HNŽ-a. 

           Obrađivač: Služba, 
           Rok: mjesečno 

- Informacije o izvršenju Proračuna općine 
             Čitluk za 2011. godinu, 
 Obrađivač: Služba, 
 Rok: kvartalno, za potrebe Općinskog  
             načelnika i Općinskog vijeća Čitluk i  
           Uprave za neizravno oporezivanje. 
 
 4 . GEODETSKI I IMOVINSKO-
PRAVNI POSLOVI  
 

Program rada sadrži temeljne zadatke koje 
će Općinska služba za geodetske  i imovinsko-
pravne poslove obavljati tijekom godine, s tim da 
se u obzir uzimaju i poslovi iz Programa rada 
Općinskog vijeća koji se odnose na rad Službe. 

Program će obuhvatiti i pojedine 
nerealizirane zadatke iz prethodne godine za koje 
je ocijenjeno da su i dalje aktualni, također i 
pojedine projekte koji nisu bili predviđeni u 
programu rada za 2010. godinu ali su započeti s 
realizacijom u suradnji sa Svjetskom bankom, 
Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-
pravne poslove, Županijskom upravom za 
geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ 
Mostar i međunarodnim organizacijama Sida, 
ADA i GTZ. 

Program rada sadrži osnovne ciljeve, 
normativnu i analitičko-informativnu aktivnost 
Službe, te nositelje pripreme materijala. 
 

a) osnovni ciljevi 
 
 Aktivnosti Službe za geodetske i imovinsko-

pravne poslove usmjerit će se naročito na: 
-  Rješavanje u prvom stupnju iz oblasti 
imovinsko-pravnih odnosa; 
-  izdavane uvjerenja o kojima se vodi 
službena evidencija; 
-  kontinuirana suradnja sa županijskom i 
federalnom geodetskom upravom; 
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1. U području geodetskih poslova na 
modernizaciju katastarskog sustava i 
povećanje   razina usluga koje općinske službe 
za geodetske  i imovinsko-pravne poslove 
pružaju  korisnicima u javnom i privatnom 
sektoru; 
     a)  Nastavak projekta ''Izrada digitalnih 
katastarskih planova'', 
     b)  Izrada GPS mreže. 
     c)  Podrška izradi Internet portala  
www.katastar-hn.ba 
2. Vođenje i održavanje katastarskog operata    
3. Podrška uspostavi i ažuriranju zemljišnih 
knjiga, podrška zemljišno-knjižnom uredu u  

      uspostavi novih katstarskih uložaka po novom 
premjeru (pilot projekt Svjetske banka) 
4.   Snimanje i ažuriranje podataka u 
katastarskom operatu;  
5.   Snimanje terena i ažuriranje podataka za 
postupak proširenja granica građevnog  
      zemljišta; 

 
 b)  normativna djelatnost 
 - Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu dodjele 

građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,   
  
  c)  analitičko-informativna djelatnost 

-  Izvješće o radu Službe za 2010. godinu; 
        Obrađivač: Služba (Pomoćnik Načelnika) 
        Rok, siječanj 2011. godine; 

- Prijedlog programa rada Službe za 2011. 
godinu; 

       Obrađivač: Služba (Pomoćnik Načelnika) 
       Rok: prosinac 2010. godine; 

- Informacija o stanju katastra i geodezije; 
       Obrađivač: Služba (Mlađi referent za   
        geodetske poslove i katastar nekretnina) 
        Rok: prosinac 2010. godine.  
 
 5.  GOSPODARSTVO 
 
 Općinska služba za gospodarstvo tijekom 
2011. godine obavljati će poslove po ovom 
Programu rada koji sadrži osnovne ciljeve, 
normativnu i analitičko-informativnu djelatnost, 
izvršavati će poslove i zadatke određene zakonom, 
obavljati poslove iz Programa rada Općinskog 
vijeća koji se odnose na rad ove Službe. 
 Program će obuhvatiti pojedine 
nerealizirane zadatke iz predhodne godine za koje 
je ocijenjeno da su i dalje aktualni.  

 

 

 

a) osnovni ciljevi 
- rješavanje  u prvom stupnju iz oblasti 

trgovine, ugostiteljstva i turizma,    
      poduzetništva, prometa i veza, poljoprivrede i  
      šumarstva, vodoprivrede,  energetike i  
       industrije;                                                                                                          
- izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se 

vodi službena evidencija; 
- vođenje službenih registara za pojedine oblasti 

gospodarstva; 
- prikupljanje i obradu podataka prema 

metodološkim i drugim uputama te izrada 
statističkih izvješća i planova; 

- kontinuirana suradnja sa županijskim i 
federalnim ministarstvima; ustanovama, 
službama i tijelima uprave u Županiji, 
Federaciji, te gospodarskim subjektima na 
području općine; 

- suradnja sa Regionalnom razvojnom 
agencijom za Hercegovinu (REDAH)  

- uspostavljanje Registra poljoprivrednih 
proizvođača i klijenata ; 

- aktivnosti vezane za dodjelu koncesija  ;        
- praćenje realizacije projekata Strategije 

općinskog razvitka ; 
-     aktivnosti vezane za projekt upravne   
       odgovornosti –GAP  
- obavljanje poslova vezanih za ostvarivanje 

potpora u primarnoj poljoprivrednoj 
proizvodnji; 

- izrada redovitih godišnjih izvješća 
Federalnom zavodu za statistiku ; 

- aktivnosti u radu na RIC-u (regionalni info 
centar),prikupljanje i slanje  

- podataka i vijesti iz gospodarstva općine 
Čitluk  ;              

- aktivnosti vezane za vođenje Obrtnog 
registra(svakodnevni unos podataka i slanje u 
bazu-županiju); 

- obavljanje poslova i zadataka inspekcijskog 
nadzora nad provođenjem zakona ,propisa i 
općih akata iz oblasti trgovine , turizma i 
ugostiteljstva,obrta , poljoprivrede 
,vodoprivrede ,veterinarstva ,šumarstva, 
sanitarne zaštite ,cesta,graditeljstva i 
komunalne djelatnosti; 

- poduzimanje drugih aktivnosti za koje se 
ukaže potreba tijekom godine. 

 
b) normativna djelatnost 
- Nacrt i prijedlog Odluke o obveznom 

ograničavanju-limitiranju uređaja za 
reproduciranje glazbe; 
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- Nacrt i prijedlog Odluke  o uvođenju 
(naplati) posebnog komunalnog 
doprinosa -ekološke pristojbe; 

            -     Služba će pripremati nacrte i 
prijedloge provedbenih propisa za koje se ukaže  
                   potreba. 
           

c) analitičko-informativna djelatnost 
-     Izvješće o radu Službe za 2010.  godinu 

             Obrađivač: Služba ( pomoćnik načelnika)   
Rok; siječanj 2011. godine, 

- Prijedlog programa rada Službe za 2011. 
godinu; 

      Obrađivač :Služba  (pomoćnik načelnika) 
       Rok; prosinac,2010. godine, 
- Obračun bruto-domaćeg proizvoda i dohotka 

od poljoprivredne djelatnosti 
.     Obrađivač; (Povjerenstvo za obračun) 
       Rok; lipanj,2011.godine, 
- Izvješće o  korisnicima poticaja novčanih 

sredstava u primarnoj poljoprivrednoj 
proizvodnji za 2010. godinu.                   

     Obrađivač: (Viši stručni suradnik za poslove  
      poljoprivrede, šumarstva,vodoprivrede,lova i  
     ribolova)             
     Rok; siječanj, 2011.godine. 

 
  6. CIVILNA ZAŠTITA 
 
    Program rada sadrži osnovne zadatke koje 
će Općinska služba za civilnu zaštitu (u daljnjem 
tekstu: Služba) obavljati tijekom godine, s tim da 
se u obzir uzimaju i poslovi iz Programa rada 
Općinskog vijeća koji se odnose na rad Službe. 
 Budući da je ova općinska služba za upravu 
početkom ove godine dobila pomoćnika načelnika 
to će se nastojati da se donese više podzakonskih 
propisa koje trebaju donijeti jedinice lokalne 
samouprave iz Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i 
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 
(„Službene novine Federacije BiH, broj:39/03 i 
22/06), kao i iz Zakona o zaštiti od požara i 
vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“,  
broj: 64/09). 
           Program će obuhvaćati i pojedine 
nerealizirane zadatke iz prethodne godine za koje 
je ocjenjeno da su i dalje aktualni. 
 

a) osnovni ciljevi: 
 
- obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova 

zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara 
u nadležnosti općine sukladno članku 31. 
Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i 

materijalnih dobara od prirodnih i drugih 
nesreća; 

- obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova 
u oblasti zaštite od požara i vatrogastva koja 
su u nadležnosti općine sukladno članku 17. 
Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu; 

- provođenje zakonom predviđene procedure 
za donošenje procjene ugroženosti općine od 
prirodnih i drugih nesreća; 

- pokretanje procedure za izradu i donošenje 
programa i planova zaštite općine od 
prirodnih i drugih nesreća; 

- pokretanje procedure za izradu i donošenje 
programa i planova zaštite općine od 
prirodnih i drugih nesreća; 

- pokretanje poslova na izradi plana zaštite od 
požara; 

- održavanje sustava za uzbunjivanje, sredstava 
veze i ostalih instalacija službe za praćenje i 
uzbunjivanje; 

 
b)  normativna djelatnost 
- Odluka o  organiziranju i 

funkcioniranju zaštite i spašavanja 
ljudi i materijalnih dobara od 
prirodnih i drugih nesreća 

- Služba će pripremati nacrte i 
prijedloge provedbenih propise za 
koje se ukaže potreba. 

 
c)  analitičko-informativna djelatnost 
- Izvješće o radu Službe za 

2010.godinu, 
      Obrađivač: Služba ( pomoćnik  
      općinskog načelnika), 
      Rok: siječanj 2011.godine. 
- Prijedlog Programa rada Službe za 

2012.godinu, 
      Obrađivač: Služba (pomoćnik 
općinskog načelnika), 
      Rok: prosinac 2011.godine. 

 
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: 02-05-195/11. 
Čitluk, 25. siječnja 2011. godine 
 

                                            N A Č E L N I K   
                                          OPĆINE ČITLUK                              
                              Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.   
 

___________________________ 
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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 
i 6/08) i članka 11. Odluke o izvršenju Proračuna 
općine Čitluk za 2011. godinu («Službeno glasilo 
Općinskog vijeća općine Čitluk» broj:7/10),  
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 studentima u  akademskoj  
2010./11. godini 

 
Članak 1.   

            Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, 
način i kriteriji za dodjelu novčane pomoći 
studentima u akademskoj 2010/11 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 i apsolvenata), 
4. da studiraju na državnim fakultetima u 

Bosni i Hercegovini i Republici 
Hrvatskoj, 

5. da nisu, osim iz opravdanih razloga, 
ponavljali godinu studija,i  

6. da ne primaju stipendiju od drugog 
davatelja ili studentski kredit i 

7. da nisu stariji od 26 godina. 
 

Članak 3. 
            Novčanu pomoć ostvarit će student ako je: 
      -    dijete poginulog ili nestalog branitelja iz 
Domovinskog rata, 

- invalid  sa 60% i više invaliditeta, 
- dijete bez jednog ili oba roditelja, 
- dijete invalida Domovinskog rata i 

civilnih invalida (invaliditet 90% i više), 
- dijete iz obitelji sa četvero i više djece na 

redovitom školovanju ili predškolske 
dobi, 

- dobitnik rektorove i dekanove nagrade, 
- koji pohađa fakultet za deficitarna 

zanimanja, 

- učenik generacije u srednjoj školi dr.fra 
Slavka Barbarića i 

- student sa minimalnim prosjekom ocjena 
4,00 ili 8,25 sveukupnog studiranja. 

 
Članak 4. 

          Fakulteti (samostalni ili odsjeci) koji  se 
smatraju deficitarnim zanimanjima općine Čitluk 
u akademskoj 2010/11 godini su : 

- arhitektonski fakultet (odsjek arhitekture 
i urbanizma), 

- geodetski fakultet, 
- PMF ( odsjek za matematiku i fiziku) i 
- fakultet glazbenih umjetnosti 

(instrumentalni smjerovi). 
               

Članak 5. 
             Pravo na novčanu pomoć može ostvariti 
samo jedan student iz obitelji. 
 

Članak 6. 
             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 zaprimljenih zahtjeva, te sačinjavanje 
liste studenata koji su ostvarili pravo na novčanu 
pomoć.  
   

Članak 7. 
             Javni natječaj za dodjelu novčane  pomoći 
studentima sadrži: 

a) opće i posebne uvjete za dodjelu 
novčane pomoći, 

b) ukupan iznos novca koji se 
raspoređuje, 

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 8. 

           Odluku o dodjeli novčane pomoći donosi 
Općinski načelnik na temelju liste koju utvrdi 
Povjerenstvo.  
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Članak 9. 
           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 10. 
           Za akademsku 2010/11 godinu podijelit će 
se ukupno 30.000,00 KM, a iznos pojedinačne 
novčane pomoći će zavisiti od broja studenata koji 
budu ispunjavali tražene uvjete iz javnog 
natječaja. 
            Novčana pomoć studentima će se 
isplaćivati u jednakim mjesečnim iznosima (10 
mjeseci), počevši retroaktivno od 01. listopada 
2010. godine do 31. kolovoza 2011. godine. 
 

Članak 11. 
          Sredstva potrebna za novčane pomoći 
osiguravaju se u Planu Proračuna općine Čitluk za 
2011. godinu sa pozicije „pomoć i stipendije za 
studente“, a isplaćivat će se na tekuće račune 
studenata. 

Članak 12. 
        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 13.          
         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: 02-40-210/11. 
Čitluk, 26. siječnja 2011. godine 
 

                                            N A Č E L N I K   
                                          OPĆINE ČITLUK                              
                              Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r.   

___________________________ 

 

                      
 

                     UTEMELJITELJ  I  IZDAVAČ:       OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK 
                                                                   88260 ČITLUK, Kralja Tomislava 87 
 
                Službeno glasilo izlazi prema potrebi.  
                  Naklada 100 primjeraka. 
                Glavni i odgovorni urednik:  Mario Rozić, dipl.iur.  
                Tel.:      036/ 640 - 525  
                  Fax:      036/ 640 - 537 
                 E-mail:    brotnjo@citluk.ba              - Uredništvo  
                              opcinsko.vijece@citluk.ba   - OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK 
                 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 BiH. 
                   


