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Na temelju članka 27. točka 7.  Statuta 
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 4. 
Sporazuma o pravima i obvezama suosnivača nad 
Sveučilištem u Mostaru (broj: 01-131/1 od 
19.10.2000.), Općinsko vijeće općine Čitluk na 
sjednici održanoj dana 05. lipnja 2014. godine       
d o n i j e l o   j e 

 
O D L U K U 

o davanju prethodne suglasnosti na prijenos 
suosnivačkog udjela  

nad Sveučilištem u Mostaru  
 

Članak 1. 
Ovom odlukom daje se prethodna 

suglasnost Općini Čapljina, Općini Stolac, Općini 
Ravno, Općini Prozor-Rama za prijenos 
suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u Mostaru u 
korist Hercegovačko-neretvanske županije. 

Suglasnost iz prethodnog stavka daje se na 
suosnivački udjel od  6,7 % sukladno članku 4. 
Sporazuma o pravima i obvezama suosnivača nad 
Sveučilištem u Mostar. 

 
Članak 2. 

Ovom odlukom daje se prethodna 
suglasnost Općini Kreševo za prijenos 
suosnivačkog udjela od 4,5%, nad Sveučilištem u 
Mostaru u korist Hercegovačko-neretvanske 
županije, te  svoga suosnivačkog udjela od 12% 
Srednjobosanskoj županiji, sve sukladno članku 4. 
Sporazuma o pravima i obvezama suosnivača nad 
Sveučilištem u Mostaru. 

 
Članak 3. 

Ovom odlukom daje se prethodna 
suglasnost Zapadnohercegovačkoj županiji, 
Posavskoj županiji i Hercegbosanskoj županiji za 
prijenos suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u 
Mostaru u korist Hercegovačko-neretvanske 
županije. 

Suglasnost iz prethodnog stavka daje se na 
prijenos djela suosnivačkog udjela i to 
Zapadnohercegovačke županije u visini od 14%, 
Posavske županije u visini od 9% i 
Hercegbosanske županije u visini od 4%, sukladno 
članku 4. Sporazuma o pravima i obvezama 
suosnivača nad Sveučilištem u Mostaru. 

 
Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu 
Općinskog vijeća općine Čitluk". 
 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Č I T L U K  
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK- 
 

Broj: 01-06-77/4-14. 
Čitluk, 05. lipnja 2014. 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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 Temeljem članaka 22 i 22a.. Zakona o 
osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 
HNŽ“, broj: 5/00, 4/04, 5/04 i 1/14) i članka 111., a 
u svezi s člankom 27.. Statuta Općine Čitluk 
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13),   Općinsko vijeće 
Čitluk na sjednici održanoj dana 05. lipnja 2014. 
godine  d o n i j e l o   j e  

 
O D L U K U  

o upisnim područjima osnovnih škola 
 u općini Čitluk   

 
Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuju se upisna 
područja (područja-naselja u kojemu učenici 
stanuju)  redovnih osnovnih škola, kako u 
razrednoj (od 1. do 5. razreda), tako i predmetnoj 
nastavi (od 6. do 9. razreda) i upisno područje 
osnovnih škola sa umjetničkim programima u 
općini Čitluk. 

 
Članak 2. 

Na području općine Čitluk djeluju tri 
redovne osnovne škole i jedna osnovna škola sa 
umjetničkim programom (glazbena škola). 

Redovne osnovne škole na području općine 
Čitluk su: 

1. Osnovna škola Bijakovići u 
Bijakovićima, 

2. Osnovna škola Čerin u Čerinu sa 
područnim školama u Donjoj Blatnici i 
Donjem Velikom Ograđeniku i 

3. Osnovna škola fra Didaka Buntića u 
Čitluku sa područnim školama u 
Biletići Polju, Dobrom Selu, 
Gradnićima, Krehin Gradcu, Služnju i 
Vionici. 

              Osnovna škola sa umjetničkim programom 
je Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku sa 
područnim odjelima u Osnovnoj školi Bijakovići i 
Osnovnoj školi Čerin. 
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Članak 3. 
          Upisno područje Osnovne škole Bijakovići 

u Bijakovićima i za razrednu i za predmetnu  
nastavu je područje naseljenih mjesta Bijakovići i 
Međugorje. 

 
Članak 4. 

Upisno područje Osnovne škole Čerin u 
Čerinu za razrednu nastavu je podijeljeno na 
područje škole u Čerinu (središnja škola) i područja 
područnih škola u Donjoj Blatnici i Donjem 
Velikom Ograđeniku na način: 

Upisnom području središnje škole u 
Čerinu, za razrednu nastavu, pripadaju naseljena 
mjesta: Čalići, Čerin i Dragićina te naselja: Donji 
Hamzići, Gornji Hamzići, Gornji Mali Ograđenik i 
Gornji Veliki Ograđenik (bez dijelova naselja: 
Čmarevci i zaselak Gagre). 

Upisnom području područne škole u 
Donjoj Blatnici pripadaju naselja: Donja Blatnica, 
Gornja Blatnica i dio naselja Gornji Veliki 
Ograđenik (koji ne pripada središnjoj školi u 
Čerinu). 

Upisnom području područne škole u 
Donjem Velikom Ograđeniku  pripadaju naselja: 
Donji Mali Ograđenik i Donji Veliki Ograđenik. 

Upisnom području Osnovne škole Čerin u 
Čerinu za predmetnu nastavu pripadaju sva 
naseljena mjesta i naselja obuhvaćena razrednom 
nastavom u središnjoj školi u Čerinu i područnim 
školama u njenom sastavu osim naselja Donja i 
Gornja Blatnica. 

 
Članak 5. 

            Upisno područje Osnovne škole fra Didaka 
Buntića u Čitluku za razrednu nastavu je 
podijeljeno na područje škole u Čitluku (središnja 
škola) i područja područnih škola u Biletići Polju, 
Dobrom Selu, Gradnićima, Krehin Gradcu, Služnju 
i Vionici. 
            Upisnom području škole u Čitluku 
(središnje škole) pripadaju naseljena mjesta: Čitluk, 
Potpolje,  Blizanci, te naselja Mostarsko Cerno i 
Biletići Brdo. 
           Upisnom području područne škole u Biletići 
Polju pripada naseljeno mjesto Krućevići i naselja 
Biletići Polje i Tepčići Polje. 
           Upisnom području područne škole u 
Dobrom Selu pripadaju naseljeno mjesto Dobro 
Selo i naselje Tepčići Brdo. 
           Upisnom području područne škole u 
Gradnićima pripadaju naseljeno mjesto Gradnići i 
naselja Paoča i Vidovići. 
           Upisnom području područne škole u Krehin 
Gradcu pripada područje naseljenog mjesta Krehin 
Gradac.  

           Upisnom području područne škole u Služnju 
pripada područje naselja Služanj. 
           Upisnom području područne škole u Vionici 
pripada područje naseljenog mjesta Vionica.           
           Upisno područje Osnovne škole fra Didaka 
Buntića u Čitluku za predmetnu nastavu pripadaju 
sva naseljena mjesta i naselja obuhvaćena 
razrednom nastavom u središnjoj školi u Čitluku i 
područnim školama u njenom sastavu, te naselja  
Donja i Gornja Blatnica. 

 
Članak 6. 

Upisno područje Osnovne glazbene škole 
Brotnjo u Čitluku je cijeli prostor općine Čitluk. 

 
Članak 7. 

Ukoliko učenicima i roditeljima odgovara 
da učenik pohađa nastavu mimo propisanog u 
člancima 3. 4. i 5. ove odluke, prije upisa u narednu 
školsku godinu će podnijeti zahtjev za upis sa 
naznakom razloga koji je relevantan kod upisa ( 
promjena prebivališta ili olakšan dolazak do škole i 
dr.).   
            Učenici iz dijelova naselja Gornjeg Velikog 
Ograđenika (Čmarevci i Gagre) koji pohađaju 
predmetnu nastavu u Osnovnoj školi fra Didaka 
Buntića u Čitluku mogu okončati osnovno 
obrazovanje u toj školi. 
 

Članak 8. 
Ova odluka objaviti  će se u „Službenom 

glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk".  
Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave, a primjenjivat će se od početka 
školske 2014./2015. 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  
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK- 
 
 

Broj: 01-06-77/5-14. 
Čitluk, 05. lipnja 2014. godine 
 

 

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

___________________________ 
 
38 

Na temelju članka 44. i 46. Zakona o 
prostornom uređenju ("Narodne novine HNŽ" broj: 
4/04), i članka 27. točka 5. Statuta općine Čitluk 
("Službeno glasilo Općinskog vijeća Čitluk", broj: 
2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk na 
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sjednici održanoj dana 05. lipnja 2014. godine        
d o n i j e l o   j e 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama 

Odluke o provođenju Prostornog plana općine 
Čitluk za razdoblje 2010.-2020. godine 

 
Članak 1. 

 U Odluci o provođenju Prostornog plana 
općine Čitluk za razdoblje 2010.-2020. godine 
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk", broj: 7/13), u podnaslovu 4.1.4. 
"Energetski sustav", u članku 145. Odluke, dodaje 
se novi stavak 2.  koji glasi: 
 
  "Položaj novo planirane TS 110/10/20 kV 
Čitluk 2 (Međugorje) može se pomjeriti u koridor 
dalekovoda ili u zonu sigurnosti na istoj parceli, 
ako to dozvoljavaju propisi po važećim zakonima  
samo da se ne remeti koncept Plana.". 

 
Članak 2. 

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: 01-06-77/6-14. 
Čitluk, 05. lipnja 2014. 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 8. stavak 3. alineja 
četvrta i članka 13. stavak 2., alineja četvrta, 
Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH 
("Službene novine FBiH", broj: 49/06), članka 15. 
točka 4. Zakona o komunalnoj djelatnosti 
("Narodne novine HNŽ", broj: 4/04), kao i članka 
27. točka 2. i 7. i članka 111. Statuta općine Čitluk 
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), te članka 88. 
stavak 2., članka 113. alineja treća, članka 114. i 
članka 115. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk", broj: 2/11), sukladno članku 9. točka 3. 
Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Općinsko 

vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 05. lipnja 
2014. godine d o n i j e l o   j e  

O  D  L  U  K  U 

o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju 
(naplati) posebnog komunalnog doprinosa - 

ekološke pristojbe  
 

Članak 1.   
    U Odluci o uvođenju (naplati) posebnog 
komunalnog doprinosa  -  ekološke pristojbe, 
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk", broj: 2/12, 3/12, 2/13 i 3/13), (u daljnjem 
tekstu: Odluka), u članku 1. Odluke, iza riječi: 
"poseban komunalni doprinos-ekološka pristojba", 
dodaje se zarez i riječi: "namjenska sredstva". 
 

Članak 2. 
  Članak 3. Odluke, mijenja se i glasi: 
 
         „Visina doprinosa utvrđuje se u iznosu od 
30,00 KM za I zonu, 20,00 KM za II zonu i 10,00 
KM za III zonu, godišnje po ležaju“. 

Članak 3. 
U članku 6. Odluke, dodaje se novi stavak 

2, koji glasi: 
 
"Sredstva prikupljena temeljem ovog 

doprinosa utrošiti će se na području zona u kojima 
je ista naplaćena.". 

 
Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu 
Općinskog vijeća općine Čitluk". 

 
 
B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Č I T L U K  
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK- 
 

Broj: 01-06-77/7-14. 
Čitluk, 05. lipnja 2014. 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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          Temeljem članka 21. stavak 2., članka 27. 
točka 2. i 7. i članka 111. stavak 2. Statuta općine 
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), na prijedlog 
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Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Čitluk na 
sjednici održanoj dana 05. lipnja 2014. godine,        
d o n i j e l o  j e 

O D L U K U 
o prestanku svojstva nekretnine 

 u općoj uporabi 
 

 I. 
 Dio nepokretnosti označene kao k.č. 2625 
"Šegina ulica", put trećeg reda, površine 596 m2,  
K.O. Bijakovići, u površini od  150 m2,  ne služi 
općoj uporabi. 
 

II. 
 Temeljem ove odluke  izvršit će se 
promjena statusa nekretnine u općoj uporabi u 
dijelu od 150 m2, te se nekretnina izjednačava sa 
ostalim nekretninama u državnom  vlasništvu, a u 
preostaloj površini se ne mijenja status. 
 

III. 
 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: 01-06-77/10-14. 
Čitluk, 05. lipnja 2014. 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 13. Zakona o načelima 
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 
49/06), članka 60. Zakona o plaćama i naknadama 
u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene  novine FBiH", broj: 45/10 i 111/12), 
članka 27. točka 29. i članka 111. Statuta općine 
Čitluk (''Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk'' broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće 
Čitluk na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2014. 
godine d o n i j e l o j e 
  

O  D  L  U  K  U 
O UTVRĐIVANJU PLATNIH RAZREDA I 

KOEFICIJENATA ZA PLAĆE, DODATAKA NA PLAĆU 
I NAKNADA PLAĆE IZABRANIH DUŽNOSNIKA, 

NOSITELJA IZVRŠNIH DUŽNOSTI I SAVJETNIKA, 
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA  

OPĆINE ČITLUK  
 

I . TEMELJNE  ODREDBE           
                                                                                                     

Članak 1. 
(Predmet odluke) 

Ovom odlukom, u skladu sa Zakonom o 
plaćama i naknadama u organima vlasti u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine 
FBiH“, broj: 45/10 i 111/12) (u daljnjem tekstu: 
Zakon) utvrđuju se platni razredi i koeficijenti za 
plaće u neto iznosu izabranih dužnosnika, koji tu 
dužnost obavljaju profesionalno, nositelja izvršnih 
dužnosti, imenovanih  savjetnika općinskog 
načelnika, općinskog pravobranitelja, državnih 
službenika i namještenika Općine Čitluk, dodaci na 
plaće, naknade plaća i nadležnost za donošenje 
pravilnika o plaćama, naknadama i drugim 
materijalnim pravima uposlenika. 

 
Članak 2. 
(Pojmovi) 

          Pojmovi  korišteni u ovoj odluci imaju 
sljedeće značenje: 
 

1) "Tijelo državne službe", u smislu ove 
odluke, predstavljaju službe za upravu i 
stručne službe Općine Čitluk  i Javno 
pravobraniteljstvo Općine Čitluk, 

2) "Radno mjesto" je pozicija utvrđena aktom 
o unutarnjoj organizaciji Jedinstvenog 
općinskog tijela državne službe na koju se 
postavlja državni službenik i namještenik za 
vršenje poslova utvrđenih za to radno mjesto, 

3) "Platni razred" predstavlja razvrstavanje 
radnih mjesta utvrđenih u aktu o unutarnjoj 
organizaciji Jedinstvenog općinskog tijela 
državne službe u određene pozicije radi 
određivanja iznosa temeljne plaće državnog 
službenika i namještenika,  

4) "Koeficijent" predstavlja brojčanu vrijednost 
koja se iskazuje arapskim brojevima za svaku 
poziciju radnog mjesta koje su razvrstane u 
platne razrede tijela državne službe i služi za 
utvrđivanje visine temeljne plaće.  
 

5)  "Osnovica za obračun plaće" predstavlja 
novčani iznos u konvertibilnim markama,  
koji se koristi za određivanje temeljne plaće.  

 

Članak 3. 
(Načela za utvrđivanje visine plaće i 

proračunsko osiguranje sredstava za plaću) 
            Pri određivanju iznosa plaća i naknade za 
uposlene u Općini Čitluk, poštivat će se načela 
utvrđena Zakonom. 
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Financijska sredstva za plaće i naknade i 
druga primanja Predsjednika Općinskog vijeća, 
Općinskog načelnika, Općinskog pravobranitelja, 
savjetnika općinskog načelnika, državnih 
službenika i namještenika Općine Čitluk 
predviđena ovom odlukom planiraju se i 
osiguravaju u Proračunu Općine Čitluk (u daljem 
tekstu: Proračun).  

 
Članak 4. 

(Način utvrđivanja osnovice za obračun plaće)  
 

U Općini Čitluk primjenjuje se osnovica za 
obračun plaće utvrđena člankom 5. Zakona. 

Općinski načelnik u dogovoru sa 
sindikatom će utvrditi osnovicu za obračun plaća u 
skladu sa Zakonom. 

Osnovica iz prethodnog stavka usklađuje 
se sa odredbama Zakona o proračunima u 
Federaciji BiH, odnosno sa raspoloživim 
sredstvima predviđenim u Proračunu općine Čitluk. 
  Osnovica za obračun plaća utvrđuje se 
prije donošenja Proračuna za narednu fiskalnu 
godinu, a primjenjuje se od 01.01. za svaku 
narednu godinu. 
             Ukoliko se ne postigne dogovor o visini 
osnovice, primjenjuje se zadnja dogovorena 
osnovica između općinskog načelnika i sindikata, a 
najduže 90 dana. 
 

Članak 5. 
(Elementi za utvrđivanje temeljne plaće) 

Temeljna plaća se utvrđuje množenjem 
osnovice za plaću iz članka 4. ove odluke sa 
utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako 
utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku 
započetu godinu mirovinskog staža Općinskog 
načelnika, Predsjednika Općinskog vijeća, 
Općinskog pravobranitelja, savjetnika općinskog 
načelnika, državnih službenika i namještenika, a 
najviše do 20%.  

Temeljna plaća ne može biti manja od 70% 
prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i 
Hercegovine prema posljednjem objavljenom 
statističkom podatku.  

U slučaju da množenjem utvrđene 
osnovice i pripadajućeg koeficijenta temeljna plaća 
iznosi manje od 70% prosječene plaće, uposleniku 
će se isplatiti plaća u navedenom postotku.  

Rješenjem kojeg donosi Općinski načelnik 
utvrđuje se plaća Predsjednika Općinskog vijeća, 
Općinskog pravobranitelja, savjetnika općinskog 
načelnika, državnih službenika i namještenika, a 
ono sadrži osobne podatke o izabranim 
dužnosnicima, državnom službeniku i 
namješteniku, radno mjesto na koje se postavlja,  

platni razred i sve elemente koji su uzeti u 
obzir za utvrđivanje visine plaće. 

Temeljna plaća obračunava se i iskazuje 
mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom 
mjestu i odgovarajućem platnom razredu. Ukoliko 
uposlenik radi sa nepunim radnim vremenom, u 
skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, 
temeljna plaća odredit će se razmjerno vremenu 
provedenom na radu.  

Puno radno vrijeme uposlenih je 40 sati 
tjedno. 

 
II.   PLAĆE I NAKNADE PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA,  OPĆINSKOG 
PRAVOBRANITELJA I SAVJETNIKA OPĆINSKOG 
NAČELNIKA   
        

Članak 6. 
 (Vrijeme ostvarivanja prava na plaću) 

Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski 
načelnik, Općinski pravobranitelj i savjetnici 
općinskog načelnika koji dužnost obavljaju 
profesionalno, imaju pravo na plaću.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski 
načelnik, Općinski pravobranitelj i savjetnici 
općinskog načelnika ostvaruju pravo na plaću 
danom stupanja na dužnost, u skladu sa općim 
aktima Općinskog vijeća, aktom Općinskog 
načelnika, odnosno posebnim zakonom. 

Predsjednik Općinskog vijeća pravo na 
plaću stiče danom izbora na tu dužnost. 
            Općinski načelnik pravo na plaću ostvaruje 
danom potvrđivanja izbora od strane Središnjeg 
izbornog povjerenstva BiH, sukladno posebnom 
zakonu. 
             Općinski pravobranitelj ostvaruje pravo na 
plaću danom potvrđivanja imenovanja u 
općinskom vijeću, o čemu rješenje donosi Općinski 
načelnik. 
             Savjetnik Općinskog načelnika pravo na 
plaću ostvaruje danom postavljenja na radno 
mjesto, o čemu rješenje donosi Općinski načelnik. 
 
1) Koeficijenti  platnih razreda za 

Predsjednika Općinskog vijeća, Općinskog 
načelnika, Općinskog pravobranitelja, 
savjetnika općinskog načelnika 

 
Platni 
razred 

RADNO MJESTO Koeficijent 

I Općinski načelnik 9,80 

II Predsjednik Općinskog 
vijeća 

9,50 

III Općinski pravobranitelj 7,00 

IV Savjetnik Općinskog 
načelnika 

6,00 
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Članak 7. 
Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski 

načelnik, Općinski pravobranitelj, savjetnici 
općinskog načelnika razvrstavaju se u četiri (4) 
platna razreda i za svaki platni razred utvrđuju se 
koeficijenti za plaću u vrijednostima kako slijedi: 

 
2) Naknade 

Članak 8. 
    (Naknada plaće zbog bolesti ili povrede) 

 Za prvih 42 dana odsutnosti s posla zbog 
bolesti ili povrede, Predsjednik Općinskog vijeća, 
Općinski načelnik, Općinski pravobranitelj i 
savjetnici općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: 
izabrani dužnosnici), imaju pravo na naknadu plaće 
u visini plaće koju je ostvario za prethodni mjesec. 
 Izabrani dužnosnici, imaju pravo na 
naknadu plaće u visini od 70% plaće koju je 
ostvario za prethodni mjesec prije odsutnosti s 
posla zbog bolesti ili povrede, za odsutnost s posla 
duže od 42 dana, a najduže 12 mjeseci, odnosno do 
kraja mandata. 
 Izabrani dužnosnici imaju pravo na 
naknadu plaće u punom iznosu koju su ostvarili za 
prethodni mjesec ako je do odsutnosti s posla došlo 
iz razloga povrede na radu. 
 

Članak 9. 
(Naknada plaće nakon prestanka javne dužnosti) 

 Predsjednik Općinskog vijeća i Općinski 
načelnik nakon prestanka obavljanja javne 
dužnosti, a do zasnivanja novog radnog ili 
ugovornog odnosa ili do ispunjenja uvjeta za 
mirovinu, prema općim propisima, imaju pravo na 
naknadu plaće koju su ostvarivali dok su obavljali 
javnu dužnost najduže u trajanju od 12 mjeseci. 
 Prava iz stavka 1. ovog članka imaju i 
savjetnici općinskog načelnika u trajanju od 6  
mjeseci, ukoliko su dužnost savjetnika obavljali 
dulje od 2 godine. 
 Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski 
načelnik i savjetnici općinskog načelnika koji se, 
sukladno zakonu, vrate na isto ili slično radno 
mjesto sa kojeg su izabrani, odnosno imenovani na 
javnu dužnost, nemaju pravo na naknadu plaće iz 
stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 10. 
(Naknada za troškove ishrane - topli obrok) 

Izabrani dužnosnici imaju pravo na 
naknadu troškova ishrane (topli obrok) u visini 1% 
prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u 
Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem 
objavljenom statističkom podatku 
 Naknade iz stavka 1. ovog člana neće se 
obračunavati za vrijeme odsutnosti s posla po 

osnovu službenog puta, bolovanja ili godišnjeg 
odmora.  
 

Članak 11. 
(Naknada za godišnji odmor - regres) 

Izabrani dužnosnici imaju pravo na 
naknadu za vrijeme godišnjeg odmora (regres), u 
visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u 
Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem 
objavljenom statističkom podatku  i naknadu za 
plaćeni dopust u dužini do 30 dana u visini svoje 
neto plaće iz prethodnog mjeseca. 

 
Članak 12. 

(Naknada za slučaj smrti, teške bolesti i 
invalidnosti) 

 Naknadu za slučaj smrti, teške bolesti i 
invalidnosti izabrani dužnosnici ostvaruju na način 
i pod uvjetima utvrđenim za državne službenike i 
namještenike. 

 
Članak 13. 

(Otpremnina) 
 Izabrani dužnosnici imaju pravo na isplatu 
otpremnine prilikom odlaska u mirovinu u iznosu 
od pet (5) njegovih prosječnih plaća isplaćenih u 
prethodnih pet (5) mjeseci. 
 

Članak 14. 
(Naknada troškova za službeno putovanje) 

Izabrani dužnosnici upućeni na službeno 
putovanje imaju pravo na naknadu troškova 
dnevnica, noćenja, prijevoza i ostalih izdataka 
nastalih u vezi sa službenim putovanjem. 

Službenim putovanjem, u smislu ove 
odluke, smatra se obavljanje poslova izvan sjedišta 
institucije u kome izabrani dužnosnik obavlja svoju 
funkciju. 

Visina dnevnica i drugih troškova 
službenog putovanja i način njihovog obračuna 
određuje Općinski načelnik sukladno pozitivnim 
propisima koji uređuju ovu oblast. 

 
Članak 15. 

(Ostale naknade) 
 U svezi s ostalim naknadama na koje 

izabrani dužnosnici imaju pravo i to: naknade za 
prijevoz na posao i s posla, naknada u svezi prava 
na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, 
naknade za troškove naobrazbe, porodiljini dopust i 
druge nespomenute naknade ostvaruju na način i 
pod uvjetima utvrđenim za državne službenike i 
namještenike, sukladno Zakonu. 
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III.  PLAĆE I NAKNADE,  KOEFICIJENTI PLATNIH 
RAZREDA ZA DRŽAVNE  SLUŽBENIKE I 
NAMJEŠTENIKE 
 

Članak 16. 
 

           Rukovodeći i ostali državni službenici u 
Općini Čitluk razvrstavaju se u osam (8) platnih 
razreda i za svaki platni razred utvrđuju se 
koeficijenti za plaće kako slijedi: 
 
Platni  
razred 

RADNO MJESTO Koeficijent 

I 
tajnik Jedinstvenog tijela 
uprave i tajnik Općinskog 
vijeća 

6,00 

II 
pomoćnik Općinskog 
načelnika - šef službe 5,70 

III interni revizor 5,20 

IV 
šef odsjeka, šef inspekcije i 
zapovjednik profesionalne 
vatrogasne postrojbe 

4,60 

V inspektor 4,30 

VI stručni savjetnik 4,10 

VII viši stručni suradnik 3,90 

VIII stručni suradnik 3,70 

 
Članak 17. 

             Namještenici u Općini Čitluk razvrstavaju 
se u pet (5) platnih razreda i za svaki platni razred 
utvrđuju se koeficijenti za plaće kako slijedi: 
Platni 
razred 

RADNO MJESTO Koeficijent 

I 
viši samostalni referent 
(VŠS)  

3,10 

II samostalni referent (VŠS) 3,00 

III 
viši referent (SSS) i VKV 
radnik 

2,70 

IV 
referent (SSS) i KV radnik 
III i IV stupnja 2,60 

V 
pomoćni radnik i 
nekvalificirani radnik 
(NK- radnik)  

1,85 

 
1) Dodaci na plaću 

Članak 18. 
(Dodaci na plaću)  

Državni službenik i namještenik ima pravo 
na dodatke na plaću koji su utvrđeni odredbama 
članka 19. ove odluke. 

Dodaci na plaću iz stavka 1. ovog članka 
čine sastavni dio temeljne plaće, a obračunavaju se 

na temeljnu plaću bez dijela plaće po temelju 
minulog rada. 

 
Članak 19. 

(Vrste dodataka na plaću po temelju 
posebnih uvjeta) 

Dodatak na plaću po temelju posebnih 
uvjeta rada iznosi:  

 
1. za inspektore od 20% do 30%, od 

temeljne plaće; 
2. za vatrogasce do 30 %, od temeljne 

plaće; 
3. za ostale poslove koji se vrše pod 

posebnim uvjetima određenim 
posebnim zakonom dodatak na plaću 
se može odrediti od 10 do 20%. 

 
Visina dodataka na plaću temeljem 

posebnih uvjeta rada iz prethodnog stavka ovog 
članka pobliže se utvrđuje u Pravilniku o plaćama i 
naknadama državnih službenika i namještenika u 
Jedinstvenom općinskom tijelu uprave i stručnih 
službi Općine Čitluk (u daljnjem tekstu: Pravilnik), 
sukladno kriterijima utvrđenim Kolektivnim 
ugovorom. 

 
2) Naknade 

Članak 20. 
(Vrste naknada) 

 Državni službenik i namještenik ima pravo 
na naknadu plaće utvrđene zakonom i kolektivnim 
ugovorom. 

 
Članak 21. 

(Naknada za prekovremeni rad, rad u neradne 
dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika) 

U slučaju prekovremenog rada, rada u 
neradne dane, noćnog rada ili rada u dane državnih 
praznika, državni službenik i namještenik ima 
pravo na naknadu temeljne plaće, razmjerno 
vremenu trajanja tog rada, uvećanom za postotak 
utvrđen kolektivnim ugovorom.  

Visina naknade i uvjeti za ostvarivanje ove 
naknade utvrdit će se Pravilnikom sukladno 
Zakonu i kolektivnom ugovoru. 

Obračun naknade iz stavka 1. ovog članka 
vrši se od temeljne plaće bez dijela plaće po 
temelju mirovinskog staža. Naknada iz ovog članka 
čini sastavni dio plaće.  
 

Članak 22. 
Plaćeni dopust 

            Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, 
plaćenog dopusta i za izbivanja sa posla zbog 
bolesti ili invalidnosti za prvih 42 dana, državni 
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službenik i namještenik ima pravo na naknadu 
plaće u visini plaće kao da je radio. 

Članak 23. 
Porodiljini dopust 

Državni službenik i namještenik za vrijeme 
porodiljinog dopusta ima pravo na naknadu plaće 
prema propisima Županije kojim se uređuje ova 
oblast, te na mjestu uplate doprinosa, s tim da 
razliku do visine plaće uplaćuje općinsko tijelo 
uprave. 

Članak 24. 
Naknada za prijevoz na posao i s posla 

 Državnom službeniku i namješteniku kome 
nije organiziran prijevoz na posao i s posla, a čije 
je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno 
najmanje dva (2) kilometra pripada naknada za 
troškove prijevoza koja se određuje Pravilnikom, 
sukladno Zakonu.  

Pravo na naknadu troškova prijevoza, u 
ovom slučaju ostvaruje se na temelju pismenog 
zahtjeva državnog službenika, odnosno 
namještenika.  

Naknada iz prethodnog stavka odobrava se 
rješenjem koje donosi Općinski načelnik. 

Pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka, 
ne ostvaruje se u slučaju odsustvovanja sa posla po 
bilo kom opravdanom ili neopravdanom temelju 
(službeni put, plaćeno odsustvo, rad na terenu, 
godišnji odmor, odsustvo zbog bolesti i slično).  

Članak 25.  
Naknada troškova za službena putovanja 

             Državni službenik i namještenik upućen na 
službeno putovanje ima pravo na naknadu troškova 
dnevnice, noćenja, prijevoza i ostalih izdataka 
nastalih u svezi sa službenim putovanjem. 
            Visinu i način ostvarivanja naknade iz 
stavka 1. ovoga članka utvrđuje Općinski načelnik 
u skladu sa federalnim propisima koji uređuju ovu 
oblast. 

Članak 26. 

Naknada za ishranu za vrijeme rada (topli obrok) 
Državni  službenik i namještenik imaju 

pravo na naknadu troškova ishrane (topli obrok) u 
visini 1% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene 
u Federaciji Bosne i Hercegovine prema 
posljednjem objavljenom statističkom podatku. 
 Naknade iz stavka 1. ovog člana neće se 
obračunavati za vrijeme odsutnosti s posla 
temeljem službenog puta, bolovanja ili godišnjeg 
odmora.  
 Općinski načelnik će Pravilnikom utvrditi 
način ostvarivanja prava na ovu naknadu 
uposlenika. 

Članak 27. 

Naknada za godišnji odmor (regres) i plaćeni 
dopust 

             Državni službenik i namještenik ima pravo 
na novčanu naknadu na ime korištenja godišnjeg 
odmora (regresa) u visini 50% prosječne neto plaće 
isplaćene u Federaciji BiH po posljednjem 
objavljenom statističkom podatku.  

 Pravo na regres iz stavka 1. ovog članka 
ima svaki državni službenik i namještenik koji u 
tijeku tekuće kalendarske godine ima pravo na 
godišnji odmor. 

 Državni službenik i namještenik ima pravo 
na plaćeni dopust u duljini do 30 dana, u visini 
svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca. 

Članak 28. 
Naknada za slučaj povrede na radu, teške bolesti i 

invalidnosti 
U slučaju povrede na radu, teške bolesti i 

invalidnosti državnog službenika ili člana njegove 
uže obitelji isplaćuje se jednokratna novčana 
pomoć u visini od dvije (2) prosječne neto plaće 
isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjem 
objavljenom statističkom podatku. 

Novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka 
isplaćuje se u kalendarskoj godini u kojoj je 
invalidnost, odnosno bolest dijagnosticirana. 

Lista teških bolesti i tjelesnih povreda 
temeljem kojih državni službenik i namještenik 
ostvaruje pravo na ovu naknadu utvrđuje se u Listi 
teških bolesti i teških tjelesnih povreda, koju 
utvrđuje Federalno ministarstvo zdravstva. 

Članom uže obitelji državnog službenika ili 
namještenika u smislu stavka 1. ovog članka 
smatraju se:  

a) bračni ili izvanbračni drug koji žive u 
zajedničkom kućanstvu,  

b) dijete (bračno, izvanbračno, posvojeno, 
pastorče i dijete bez roditelja uzeto na 
izdržavanje do 18 godina odnosno do 
26 godina starosti ako se nalazi na 
redovitom školovanju i nisu u radnom 
odnosu, a djeca nesposobna za rad bez 
obzira na starosnu dob), roditelji (otac, 
majka, očuh, maćeha ili posvojitelji), 
pod uvjetom da žive u zajedničkom 
kućanstvu sa državnim službenikom ili 
namještenikom, braća i sestre bez 
roditelja do 18, odnosno do 26 godina 
starosti ako se nalaze na redovitom 
školovanju i nemaju drugih prihoda 
već ih korisnik naknade stvarno 
izdržava ili je obveza njihovog 
izdržavanja zakonom utvrđena, a ako 
su nesposobna za rad, bez obzira na 
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starosnu dob, pod uvjetom da s njima 
živi u zajedničkom kućanstvu i unučad 
ako nemaju roditelje i žive u 
zajedničkom kućanstvu s državnim 
službenikom ili namještenikom. 

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje 
se i u slučaju tjelesne povrede, teške bolesti ili 
invalidnosti člana uže obitelji državnog službenika 
ili namještenika. 

Članak 29. 

Naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje od 
posljedica nesretnog slučaja 

U slučaju smrti državnog službenika, 
odnosno namještenika njegovoj obitelji se isplaćuju 
troškovi sahrane u visini od četiri (4) prosječne 
neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema 
posljednjem objavljenom statističkom podatku. 

Članom uže obitelji državnog službenika ili 
namještenika u smislu stavka 1. ovog članka 
smatraju se:  

a) bračni ili izvanbračni drug koji žive u 
zajedničkom kućanstvu,  

b) dijete (bračno, izvanbračno, posvojeno, 
pastorče i dijete bez roditelja uzeto na 
izdržavanje do 18 godina odnosno do 
26 godina starosti ako se nalazi na 
redovitom školovanju i nisu u radnom 
odnosu, a djeca nesposobna za rad bez 
obzira na starosnu dob), roditelji (otac, 
majka, očuh, maćeha ili posvojitelji) 
pod uvjetom da žive u zajedničkom 
kućanstvu sa državnim službenikom ili 
namještenikom, braća i sestre  bez 
roditelja do 18, odnosno do 26 godina 
starosti ako se nalaze na redovitom 
školovanju i nemaju drugih prihoda 
već ih korisnik naknade stvarno 
izdržava ili je obveza njihovog 
izdržavanja zakonom utvrđena, a ako 
su nesposobna za rad, bez obzira na 
starosnu dob, pod uvjetom da s njima 
živi u zajedničkom kućanstvu i unučad 
ako nemaju roditelje i žive u 
zajedničkom kućanstvu s državnim 
službenikom ili namještenikom. 

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje 
se i u slučaju smrti člana uže obitelji državnog 
službenika ili namještenika. 

Ukoliko u općinskom tijelu uprave rade 
dva ili više članova obitelji naknada iz stavka 3. 
ovog članka se isplaćuje jednom uposlenom članu 
obitelji. 

Državni službenik i namještenik u 
općinskom tijelu uprave ima pravo na osiguranje 

od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim 
rizikom od prirodne smrti za vrijeme trajanja 
radnog odnosa. 

Visinu osiguranja po ovom temelju 
određuje se prema polici osiguranja od posljedica 
nesretnog slučaja odnosno polici osiguranja od 
prirodne smrti. 

Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom 
osiguravajućom kućom zaključuje Općinski 
načelnik za sve državne službenike i namještenike 
uposlene u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave i 
stručnih službi općine Čitluk. 

Članak 30. 
Naknada za troškove naobrazbe 

 Državni službenik i namještenik ima pravo 
na naknadu troškova naobrazbe koja se organizira i 
izvodi po programu naobrazbe Jedinstvenog 
općinskog tijelu uprave i stručnih službi općine 
Čitluk ili kada se upućuje na seminare, 
savjetovanje i druge vidove stručnog usavršavanja, 
kao i druge vidove naobrazbe potrebne za rad na 
radnom mjestu u organu u kojem se nalazi u službi. 

 Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava 
se u visini cijene koja se utvrdi za određene oblike, 
odnosno programske naobrazbe. 

Članak 31. 
Otpremnina za odlazak u mirovinu 
Državni službenik i namještenik imaju 

pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu 
u iznosu od pet (5) njegovih neto plaća isplaćenih u 
prethodnih pet mjeseci. 

 
Članak 32. 

Otpremnina za prekobrojnost 
U slučaju prestanka radnog odnosa 

državnog službenika odnosno namještenika, taj 
državni službenik odnosno namještenik ima pravo 
na naknadu u iznosu i to: 
 - za radni staž do 10 godina naknada iznosi 
tri (3) neto plaće državnog službenika odnosno 
namještenika, 
 - za radni staž od 11 do 30 godina naknada 
iznosi šest (6) neto plaća državnog službenika 
odnosno namještenika i 
 - za radni staž preko 30 godina naknada 
iznosi deset (10) neto plaća državnog službenika 
odnosno namještenika. 
 

Članak 33. 

Naknade za članove povjerenstava 

 Članovi povjerenstava koji se osnivaju 
temeljem posebnih odluka ili drugih akata 
Općinskog vijeća Čitluk ili Općinskog načelnika, a 
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čije je utemeljenje predviđeno zakonom i ostalim 
pozitivnim propisima imaju pravo na maksimalnu 
mjesečnu naknadu za rad do visine jedne i pol 
osnovice utvrđene u članku 4. ove odluke.                                  
 Točan iznos odnosno visinu naknade za rad 
svojim aktom utvrđuje Općinski načelnik za svako 
pojedinačno povjerenstvo.                                                             
 Naknada za rad u povjerenstvima iz stavka 
1. ovoga članka, a koja se financiraju iz uplate 
fizičkih ili pravnih osoba ne ulaze u ograničenja iz 
stavka 1. ovoga članka, kao i naknade koje su 
utvrđene posebnim zakonom ili drugim pozitivnim 
propisima. 

IV.  PLAĆE ZA VJEŽBENIKE I NAKNADE ZA  
       VOLONTERE  

Članak 34. 
(Visina plaće za vježbenike) 

Plaća vježbenika visoke, više i srednje 
stručne spreme u tijelu državne službe, utvrđuje se 
u iznosu, i to:  

1) za visoku stručnu spremu u iznosu od 
80% od početne plaće utvrđene za 
radno      mjesto stručnog suradnika;  

2) za višu školsku spremu u iznosu od 
80% od početne plaće utvrđene za 
radno mjesto samostalnog referenta;  

3) za srednju stručnu spremu u iznosu od 
80% od početne plaće utvrđene za 
radno      mjesto referenta.  

Početna temeljna plaća iz stavka 1. ovog 
članka predstavlja iznos plaće bez dijela plaće po 
temelju mirovinskog staža.  

 
Članak 35. 

(Visina naknade za volontere) 
Volonteri visoke, više i srednje stručne 

spreme u organu državne službe imaju pravo na 
naknadu, i to:  

1) za visoku stručnu spremu u iznosu 
od 35% od temeljne plaće utvrđene 
za radno mjesto stručnog 
suradnika;  

2) za višu školsku spremu u iznosu od 
35% od temeljne plaće utvrđene za 
radno mjesto samostalnog 
referenta;  

3) za srednju stručnu spremu u iznosu 
od 35% od temeljne plaće utvrđene 
za radno mjesto referenta.  

Visina naknade iz stavka 1. ovog članka 
određuje se od temelju plaće odgovarajuće školske 
spreme. 
 
V.  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 
 

Članak 36. 
Općinski načelnik dužan je donijeti 

Pravilnik o plaćama i naknadama državnih 
službenika i namještenika u  Jedinstvenom 
općinskom tijelu  uprave  i  stručnih  službi Općine 
Čitluk, sukladno odredbama ove odluke, 
zakonskim i drugim propisima u roku od 15 dana 
od dana stupanja na snagu ove odluke.  
 

Članak 37. 
             Stupanjem na snagu ove odluke prestaju se 
primjenjivati svi akti i propisi kojima su se 
uređivale plaće, naknade i druga materijalna 
primanja koja nemaju karakter plaće izabranih 
dužnosnika, državnih službenika i namještenika u 
Jedinstvenom općinskom tijelu uprave i stručnih 
službi općine Čitluk. 
 

Članak 38. 
            Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a primjenjuje se od 01.04.2014. godine.   
 

Članak 39. 
Ova odluka objaviti će se u ''Službenom 

glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk''. 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Č I T L U K  
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK- 
 

Broj: 01-06-95/2-14. 
Čitluk, 18. lipnja 2014. 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 9. alineja 7. Zakona o 
prostornom uređenju ("Narodne novine HNŽ" broj: 
04/04 i 4/14) i članka 220. stavak 1. točka 1. 
Odluke o provođenju Prostornog plana općine 
Čitluk za razdoblje 2010. do 2020. godine 
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk", broj: 7/13) i članka 27. točka 5. Statuta 
Općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko 
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 18. lipnja 
2014. godine d o n i j e l o  j e   

 
O D L U K A 

O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG 
PLANA ZA URBANO PODRUČJE NASELJENIH 

MJESTA MEĐUGORJE I BIJAKOVIĆI  
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I - OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom odlukom pristupa se izradi 
Urbanističkog plana: "MEĐUGORJE -
BIJAKOVIĆI" (u daljnjem tekstu: Urbanistički 
plan), za urbano područje naseljenih mjesta  
Međugorje i  Bijakovići u općini Čitluk, površine 
od 738,7 ha. 
 
II. - GRANICE OBUHVATA 
 

Članak 2. 
  Granice obuhvata Urbanističkog plana 
obuhvaćaju urbano područje naseljenih mjesta 
Međugorje i Bijakovići tj. granice obujma 
Urbanističkog plana se poklapaju sa granicama 
urbanog područja naseljenih mjesta Međugorje i 
Bijakovići po Prostornom planu općine Čitluk za 
razdoblje 2010.-2020. godine, koje su prikazane u 
svim grafičkim prilozima Prostornog plana, a 
sastavni dio ove odluke je i grafički prilog.  
 
III. - SMJERNICE ZA IZRADU 
 

Članak 3. 
 Obaveze Nositelja izrade Urbanističkog 
plana su radi i postupa sukladno odredbama 
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine 
HNŽ“, broj: 4/04) i Uredbi o jedinstvenoj 
metodologiji za izradu dokumenata prostornog 
uređenja (Službene novine Federacije BiH, broj: 
63/ 04). 
 Program i Plan aktivnosti za pripremu i 
izradu Urbanističkog plana pripremit će  Nositelj 
pripreme u suradnji sa Nositeljem izrade 
Urbanističkog plana, a donosi ga općinski načelnik. 

Smjernice za izradu Urbanističkog plana 
daju nositelji uređenja prostora u skladu sa 
Programom i programom aktivnosti za pripremu i 
izradu Urbanističkog plana. 
 
IV – VREMENSKO RAZDOBLJE NA KOJI SE  
        DONOSI 

Članak 4. 
           Plan se donosi za vremensko razdoblje  od 
10 (deset)  godina. 
 
V- ROK IZRADE  

Članak 5. 
 Rok izrade Urbanističkog plana je 12 
mjeseci od dana potpisivanja ugovora s Nositeljem 
izrade plana. 
 
VI- SREDSTVA ZA IZRADU  
 
 

Članak 6. 
 Sredstva za pripremu i izradu 
Urbanističkog plana osigurat će se iz Proračuna 
općine Čitluk. 
 
VII- NOSITELJI PRIPREME  I  IZRADE  
       PLANA 

Članak 7. 
 Nositelj pripreme za izradu Urbanističkog  
plana je Općinska služba za graditeljstvo, prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša ( u daljnjem tekstu: 
Nositelj pripreme).  

Nositelj pripreme će osigurati suradnju i 
usaglašavanje stavova sa svim subjektima 
planiranja, odnosno sa svim  relevantnim 
učesnicima u njegovoj izradi i provođenju. 

Nositelj pripreme dužan je u tijeku izrade 
Urbanističkog plana staviti na raspolaganje 
nositelju izrade Urbanističkog plana svu 
raspoloživu dokumentaciju neophodnu za izradu 
istog. 

Članak 8. 
 Poslovi izrade Urbanističkog plana 
(Nositelj izrade Urbanističkog plana) povjerit će se 
registriranom dobavljaču za tu vrstu djelatnosti, 
koji će biti odabran na temelju Zakonu o javnim 
nabavama BiH.  

Članak 9. 
 Za potrebe stručnog praćenja i 
usmjeravanja izrade urbanističkog plana Općinsko 
vijeće će posebnim aktom imenovati savjet 
Urbanističkog plana koji je sastavljen od stručnih, 
naučnih, javnih i drugih osoba. 
 Savjet Urbanističkog plana prati usmjerava 
rad i daje svoje mišljenje i sugestije u svim fazama 
izrade urbanističkog plana sve do njegovog 
donošenja. 

Članak 10. 
 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: 01-06-95/3-14. 
Čitluk, 18. lipnja 2014. 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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Temeljem odredbi Zakona o cestovnom 
prijevozu na području HNŽ („Narodne novine 
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HNŽ“, broj: 6/13),  u svezi s člankom 15. i 53. 
Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „ 
Narodne novine HNŽ“, broj: 5/00, 4/04, 5/04 i 
1/14), te članka 111., u svezi s člankom 27. Statuta 
Općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), kao i 
Odluke o upisnim područjima osnovnih škola u 
općini Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk", broj: 4/14), Općinsko vijeće Čitluk 
na sjednici održanoj dana 18.  lipnja 2014. godine  
d o n o s i  s e 

 
O D L U K A  

o ugovorenom prijevozu učenika na području 
općine Čitluk   

 
Članak 1. 

 Ovom odlukom utvrđuju se linije za 
ugovoreni (organizirani) prijevoz učenika na 
području općine Čitluk. 

Članak 2. 
Za ugovoreni prijevoz učenika Osnovne 

škole fra Didaka Buntića u Čitluku i Srednje škole 
dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku uvode se linije:  

 
• Dobro Selo - Tepčići - Biletići Brdo -

Vidovići  – Paoča -  Gradnići  - Čitluk Selo 
–Lokvice  - Čitluk,  

• Biletići Polje  – Blizanci  – Krehin Gradac  
–Čitluk, (regionalnom   cestom), 

• Gornji Hamzići - Gornji Veliki Ograđenik - 
Donja Blatnica - Gornja  Blatnica  
- Čitluk - Garišta  - Čitluk (sa 
podlinijom: Čitluk - Gornji Veliki 
Ograđenik),  

• Donji Hamzići- Služanj - Tromeđa  – 
Potpolje  –Čitluk (sa  podlinijom:      

Čitluk  -  Služanj, zapadna granica) i  
•  Vionica - Čitluk. 

 
Članak 3. 

            Za ugovoreni prijevoz učenika Osnovne 
škole Bijakovići uvodi se lokalna linija na području 
naseljenih mjesta Bijakovići i Međugorje. 
            Za ugovoreni prijevoz učenika Srednje 
škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluk  uvodi se 
linija:  

• Bijakovići – Međugorje – Čitluk.        
 

Članak 4. 
Za ugovoreni (organizirani) prijevoz 

učenika Osnovne škole Čerin u Čerinu uvode se 
linije : 

• Donji Veliki Ograđenik - Donji Mali 
Ograđenik - Dragićina - Čerin, 

• Donji Hamzići  – Dragićina – Čerin, 

• Gornji Hamzići – Čalići – Čerin  i 
• Gornji Veliki Ograđenik - Gornji Mali 

Ograđenik – Čerin.  
        

Članak 5. 
Općina Čitluk će, zavisno od vremena 

početka i završetka nastave u školi, odrediti 
vrijeme i broj polazaka na svakoj od linija 
navedenim u člancima 3., 4. i 5. ove odluke. 

 
Članak 6. 

Posebnom odlukom Općinskog vijeća 
odrediti će se načini i uvjeti korištenja ugovorenog 
prijevoza učenika osnovnih škola sukladno 
odredbama Zakona o osnovnom odgoju i 
obrazovanju HNŽ. 

 
 
 
 

Članak 7. 
Za organizirani prijevoz učenika odabir 

prijevoznika će se vršiti sukladno odredbama ove 
odluke i Zakona o javnim nabavama BiH. 

 
Članak  8. 

Ova odluka će se objaviti  u „Službenom 
glasniku Općinskog vijeća općine Čitluk", a stupa 
na snagu narednog dana od dana objave. 

 
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: 01-06-95/4-14. 
Čitluk, 18. lipnja 2014. godine 
 

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

________________________ 
 

44 
Na temelju članka 363. i članka 364. 

Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine 
FBiH", broj: 66/13 i 100/13), članka 44., 45., i 46. 
Zakona o građevnom zemljištu FBiH ("Službene 
novine FBiH", broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članka 
3. Pravilnika o postupku javnog natječaja za 
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije 
BiH, županija, općina i gradova ("Službene novine 
FBiH", broj: 17/14), članka 111. a u svezi članka 
27. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo 
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 
3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj 
dana 18. lipnja 2014. godine  d o n i j e l o  j e 
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O D L U K U 
o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u 

državnom vlasništvu u „Gospodarskoj zoni 
Tromeđa“ K.O. Međugorje i lokalitetu „Dujin 

Dolac“ K.O. Dobro Selo 
 
Način raspolaganja  
       

Članak 1. 
Nekretnine se daju na prodaju, a označene 

su kao:  
A. „Gospodarska zona Tromeđa“ K.O. 

Međugorje 
 

- k.č.  17/68 (novi premjer), 1/1414 (stari 
premjer), površine 4152 m2  

- k.č.  1/6 (novi premjer),  1/1413 (stari 
premjer), površine 19876 m2  

sve K.O. Međugorje. 
 

B.  lokalitet „Dujin Dolac“ K.O. Dobro Selo 
- k.č.  4/16 (novi premjer), 4/40 (stari 

premjer), površine 500 m2  
- k.č.  4/17 (novi premjer), 4/41 (stari 

premjer), površine 500 m2  
- k.č.  4/18 (novi premjer), 4/42 (stari 

premjer), površine 500 m2  
- k.č.  4/19 (novi premjer), 4/43 (stari 

premjer), površine 500 m2  
- k.č.  4/20 (novi premjer), 4/45 (stari 

premjer), površine 500 m2  
- k.č.  4/21 (novi premjer), 4/44 (stari 

premjer), površine 500 m2  
      sve  k.o. Dobro Selo. 

                                                     
Članak 2. 

Početna prodajna  tržišna cijena m2 
nekretnine nakon mišljenja sudskog vještaka 
odgovarajuće struke iznosi:  
     
      - za „Gospodarsku zonu Tromeđa“ K.O.  
         Međugorje iznosi 17,00 KM; 
      - za lokalitet „Dujin Dolac“ K.O. Dobro Selo  
         iznosi 8,00 KM. 
 

Članak 3. 
Prodaja nekretnina iz članka 1. ove odluke 

izvršiti će se javnim nadmetanjem, a dan, sat i  
mjesto javnog nadmetanja bit će objavljeno u 
javnom oglasu. 

Javni oglas će se objaviti u sredstvima 
javnog informiranja, na oglasnoj ploči Općine 
Čitluk i web stranici Općine Čitluk. 

Da bi se ostvarilo pravo sudjelovanja na 
javnom nadmetanju potrebno je uplatiti 10 % od 
početne cijene lokacije na depozitni račun 

UniCredit banke d.d. broj: 3380002200014877 
(vrsta prihoda 723 139). 

Sudionik javnog nadmetanja dužan je 
predočiti dokaz o položenoj kapari Povjerenstvu za 
provođenje postupka javnog nadmetanja na dan 
prije održavanja javnog nadmetanja. 

Kapara ne može biti manja od 1.000,00 
KM  a niti viša od 50.000,00 KM.  

 
Članak 4. 

Postupak javnog nadmetanja provodi 
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja 
koje će imenovati Općinski načelnik. 

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 
dva člana, a svaki od njih ima zamjenika.  

Povjerenstvo je dužno da javni oglas 
prodaje i postupak javnog nadmetanja provede u 
skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog 
natječaja za raspolaganje nekretninama u 
vlasništvu FBiH, županija, općina i gradova 
("Službene novine FBiH", broj:17/14). 

 
Članak 5. 

Sudionik javnog nadmetanja čija je ponuda 
utvrđena kao najpovoljnija nakon potpisivanja 
zapisnika sa javnog nadmetanja, zaključuje 
odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene 
isprave kojim će se regulirati način plaćanja. 

Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova 
postupka i notarski obrađenih isprava. 
  

Članak 6. 
          Sudionik čija je ponuda utvrđena kao 
najpovoljnija, nakon što zaključi ugovor u formi 
notarski obrađene isprave, te izvrši uplatu 
cjelokupnog kupoprodajnog iznosa cijene 
nekretnine kako je ugovorom određeno, pristupa se 
predaji u  posjed, najdalje u roku od  osam (8) 
dana, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta 
između kupca i prodavatelj nekretnine.   
 

Članak 7. 
           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: 01-06-95/5-14. 
Čitluk, 18. lipnja 2014. 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 363. stavak 2. i 3. i 
članka 364. Zakona o stvarnim pravima ("Službene 
novine FBiH", broj: 66/13 i 100/13), članka 44., 
45., i 46. Zakona o građevnom zemljištu FBiH 
("Službene novine FBiH", broj: 25/03, 16/04 i 
67/05), članka 4. Pravilnika o postupku javnog 
natječaja za raspolaganje nekretninama u 
vlasništvu FBiH, županija, općina i gradova 
(„Službene novine FBiH", broj: 17/14), članka 
111., a u svezi s člankom 27. točka 7. Statuta 
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) Općinsko 
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 18. lipnja 
2014. godine d o n i j e l o  j e 

 
O D L U K U 

o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u 
državnom vlasništvu neposrednom pogodbom 

 
Način raspolaganja 
        

Članak 1. 
Nekretnine se daju na prodaju 

neposrednom pogodbom za izgradnju komunalne  
infrastrukture a označene su kao: 
  

- k.č.  1/7 (novi premjer), 1/1428 (stari 
premjer), površine 4414 m2  

- k.č.  1/8 (novi premjer), 1/1429 (stari 
premjer), površine 356 m2  

             sve  K.O. Međugorje. 
 
Tržišna cijena 

Članak 2. 
Tržišna cijena m2 nekretnine nakon 

mišljenja sudskog vještaka odgovarajuće struke 
iznosi 30,00 KM. 
    
Način polaganja kapare 
 

Članak 3. 
Da bi zainteresirana osoba (fizička ili 

pravna osoba) za kupnju nekretnina iz članka 1. 
ove odluke ostvari pravo na kupnju  potrebno je 
uplatiti 10 % od početne cijene  na depozitni račun 
UniCredit banke d.d. broj 3380002200014877 
(vrsta prihoda 723 139). 

Kapara ne može biti manja od 1.000,00 
KM  a niti viša od 50.000,00 KM.  
 
Način i uvjet plaćanja kupoprodajne cijene 

Članak 4. 
Zainteresirana osoba čija je ponuda 

utvrđena kao najpovoljnija nakon potpisivanja 

zapisnika, zaključuje odgovarajući ugovor u formi 
notarski obrađene isprave kojim će se regulirati 
način plaćanja. 
           Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova 
postupka i notarski obrađenih isprava. 
  
Vrijeme i način predaje nekretnine u posjed kupcu 

 
Članak 5. 

Nakon što se zaključi ugovor u formi notarski 
obrađene isprave, te izvrši uplatu cjelokupnog 
kupoprodajnog iznosa cijene nekretnine kako je 
ugovorom određeno, pristupa se predaji u  posjed, 
najdalje u roku od  osam (8) dana, o čemu će se 
sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i 
prodavatelj nekretnine.   
 

Članak 6. 
            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: 01-06-95/6-14. 
Čitluk, 18. lipnja 2014. 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), 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 i 3/13), na prijedlog 
Načelnika, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici 
održanoj dana 05. lipnja 2014.godine, donijelo  je 
                                                                                                         

R J E Š E NJ E 
o izmjeni Rješenja broj:01-06-62/6-14,  

od 29.travnja 2014. godine 
 

I. 
             U Rješenju o utvrđivanju prava vlasništva 
u korist Ive (Nikole) Ćosić iz Dobrog Sela, koje je 
Općinsko vijeće donijelo na svojoj  sjednici pod 
poslovnim brojem:01-06-62/6-14, od 29. travnja 
2014. godine,  vrši se izmjena točke 2.i  rješenje 
glasi: 
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"2. Ivo (Nikole) Ćosić iz Dobrog Sela,dužan je 
platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište, 
iznos od 8,oo KM/m2,uvećan za 30% na ime 
legalizacije,što ukupno iznosi 5.200,oo KM 
(pettisućadvijestotine konvertibilnih maraka) na 
račun Općinskog vijeća Čitluk broj: 
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah 
po primitku rješenja.". 
 

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: 01-06-77/9-14. 
Čitluk, 05. lipnja 2014. 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.,45. i 46. Zakona o 
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH", 
broj: 25/03, 67/05), članka 363. stavka 3. točke 3. 
Zakona o stvarnim pravima F BiH ("Službene 
novine F BiH", broj: 66/13, 100/13) članka 21. 
stavak 2., članka 27. točka 2. i 7. i članka 111. 
stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo 
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:2/08 i 6/08), 
članka 4. Odluke o uvjetima i načinu dodjele 
građevnog zemljišta iz društvenog vlasništva u 
svrhu gradnje objekata trajnog karaktera 
(«Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk» broj:1/02, 4/02, 8/13), rješavajući u 
predmetu „JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar 
iz Mostara, za dodjelu gradskog građevnog 
zemljišta  u vlasništvo neposrednom pogodbom u 
svrhu gradnje trafostanice, Općinsko vijeće Čitluk 
na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2014. godine, 
donijelo je       

 
 

R J E Š E N J E 
 
 1. JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar 
iz Mostara, dodjeljuje se u vlasništvo, 
neposrednom pogodbom, gradsko građevno 
zemljište iz državnog vlasništva, uz naknadu, u 
svrhu izgradnje trafostanice, označeno kao:                                                                                                                                

             -k.č. 777/7 "Podadvor" u površini od 30 m2 

(nova k.č. 4965/2) K.O. Čitluk   
    2. “JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. 
Mostar iz Mostara dužno je na ime naknade za 
dodjelu u vlasništvo gradskog građevnog zemljišta 
uplatiti iznos od 4.500,oo KM,(četeritisuće-
ipetstotinakonvertibilnihmaraka) na račun 
Općinskog vijeća Čitluk broj: 3380002200014877, 
kod Uni Credit banke d.d., odmah po primitku 
Rješenja.   

 3. “JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. 
Mostar iz Mostara, dodjeljuje se u vlasništvo 
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. “JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. 
Mostar iz Mostara je oslobođen plaćanja naknade 
za pogodnost - renta. 

5.  Zemljišno knjižni ured Općinskog suda 
u Mostaru, izvršit će uknjižbu prava vlasništva na 
gradskom građevnom zemljištu iz točke 1. ovog 
Rješenja u korist: 

 

“JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. 
Mostar iz Mostara, 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. “JP Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. 
Mostar iz Mostara, dužno 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: 01-06-95/7-14. 
Čitluk, 18. lipnja 2014. 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 
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općine Čitluk", broj:2/08, 6/08 i 3/13), članka 4. 
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog 
zemljišta iz društvenog vlasništva u svrhu gradnje 
objekata trajnog karaktera («Službeno glasilo 
Općinskog vijeća općine Čitluk» broj:1/02, 4/02 i 
8/13), rješavajući po zahtjevu Ante (Nike) Ćorić iz 
Čitluka, 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 18. lipnja 2014. 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.1/1366 u 
površini od 877 m2, upisanom u zk.ul.182 
k.o.Međugorje (po novom premjeru k.č. br.18/64 u 
površini od 877 m2 k.o.Međugorje), utvrđuje se 
pravo vlasništva u korist Ante (Nike) Ćorić iz 
Čitluka, kao graditelja stambenog objekta 
izgrađenog na tom zemljištu. 
  2. Ante (Nike) Ćorić iz Čitluka, dužan je 
platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište, 
iznos od 30,oo KM/m2, uvećan za 30% na ime 
legalizacije, što ukupno iznosi 34.203,oo KM 
(tridesetčeteritisućeidvijestotrikonvertibilnih- 
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 Ante (Nike) Ćorić iz 
Čitluka, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih 
upisa na tom zemljištu. 

4.  Ante (Nike) Ćorić iz Čitluka,  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: 01-06-95/8-14. 
Čitluk, 18. lipnja 2014. 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, 6/08 i 3/13), članka 4. 
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog 
zemljišta iz društvenog vlasništva u svrhu gradnje 
objekata trajnog karaktera («Službeno glasilo 
Općinskog vijeća općine Čitluk» broj:1/02, 4/02 i 
8/13), rješavajući po zahtjevu Veselka (Ivana) 
Pehar iz Međugorja, za utvrđivanje prava 
vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je 
izgrađen stambeno-poslovni objekt bez prava 
korištenja radi građenja, Općinsko vijeće Čitluk na 
sjednici održanoj dana  18. lipnja 2014. 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.1/1368 u 

površini od 1560 m2, upisanom u zk.ul.182 
k.o.Međugorje (po novom premjeru k.č. br.18/65 u 
površini od 1560 m2 k.o.Međugorje), utvrđuje se 
pravo vlasništva u korist Veselka (Ivana) Pehar iz 
Međugorja, kao graditelja stambeno-poslovnog 
objekta izgrađenog na tom zemljištu. 
  2. Veselko (Ivana) Pehar iz Međugorja, 
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno 
zemljište, iznos od 30,oo KM/m2, uvećan za 30% 
na ime legalizacije, što ukupno iznosi 60.840,oo 
KM (šezdesettisućaosamstotinačetrdesetkonverti-
bilnihmaraka), 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 Veselka (Ivana) Pehar iz 
Međugorja, JMBG:2204954150056, uz 
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom 
zemljištu. 

4.  Veselko (Ivana) Pehar iz Međugorja,  
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: 01-06-95/9-14. 
Čitluk, 18. lipnja 2014. 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, 6/08 i 3/13), članka 4. Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta iz 
društvenog vlasništva u svrhu gradnje objekata 
trajnog karaktera («Službeno glasilo Općinskog 
vijeća općine Čitluk» broj:1/02, 4/02 i 8/13), 
rješavajući po zahtjevu Goran (Marka) Ćurković iz 
Bijakovića, za utvrđivanje prava vlasništva na 
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen 
stambeni objekt bez prava korištenja radi građenja, 
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 
18. lipnja 2014. 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.91/1630 
u površini od 970 m2, upisanom u zk.ul.137 k.o. 
Šurmanci (po novom premjeru k.č. br.1106/12 u 
površini od 970 m2 k.o. Bijakovići), utvrđuje se 
pravo vlasništva u korist Gorana (Marka) Ćurković 
iz Bijakovića kao graditelja stambenog objekta 
izgrađenog na tom zemljištu. 
  2. Goran (Marka) Ćurković iz Bijakovića, 
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno 
zemljište, iznos od 30,oo KM/m2, uvećan za 30% 
na ime legalizacije, što ukupno iznosi 37.830,oo 
KM (tridesetsedamtisućaiosamstotridesetkonverti-
bilnihmaraka), 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 Goran (Marka) Ćurković 
iz Bijakovića,  uz istovremeno brisanje ranije 
izvršenih upisa na tom zemljištu. 

4.  Goran (Marka) Ćurković iz Bijakovića,   
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: 01-06-95/10-14. 
Čitluk, 18. lipnja 2014. 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, 4/02 i 8/13), 
rješavajući po zahtjevu Filipa (Nikole) Kozina iz 
Međugorja, za utvrđivanje prava vlasništva na 
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen 
stambeni objekt bez prava korištenja radi građenja, 
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 
18. lipnja 2014. 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.1/1410 u 
površini od 847 m2, upisanom u zk.ul.182 
k.o.Međugorje (po novom premjeru k.č. br.989/47 
u površini od 847 m2 k.o.Međugorje), utvrđuje se 
pravo vlasništva u korist Filipa (Nikole) Kozina iz 
Međugorja, kao graditelja stambenog objekta 
izgrađenog na tom zemljištu. 
  2. Filip (Nikole) Kozina iz Međugorja, 
dužan je platiti naknadu za dodijeljeno građevno 
zemljište, iznos od 30,oo KM/m2, uvećan za 30% 
na ime legalizacije, što ukupno iznosi 33.033,oo 
KM (tridesettritisućeitridesettri konvertibilnih 
maraka), na račun Općinskog vijeća Čitluk broj: 
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah 
po primitku Rješenja.     

 3. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja 
po pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni 
ured općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu 
prava vlasništva u korist Filipa (Nikole) Kozina iz 
Međugorja, JMBG:1007955151338, uz 
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom 
zemljištu. 

4.  Filip (Nikole) Kozina iz Međugorja,  
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: 01-06-95/11-14. 
Čitluk, 18. lipnja 2014. godine 
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                                        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 27. točka 24., te članka 111. 
stavak 3. Statuta općine  Čitluk ("Službeno glasilo 
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 
3/13), Općinsko vijeće Čitluk  na sjednici održanoj 
dana 05. lipnja 2014. 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 2013. godinu Dječjeg 
vrtića 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: 01-06-77/2-14. 
Čitluk, 05. lipnja 2014. 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 27. točka 24., te članka 
111. stavak 3. Statuta općine  Čitluk ("Službeno 
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 
6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk  na sjednici 
održanoj dana 05. lipnja 2014. 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 2013. godinu 
Centra za socijalni rad 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: 01-06-77/3-14. 
Čitluk, 05. lipnja 2014. 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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Temeljem članka  137. stavak 1. Odluke o 
provođenju Prostornog plana općine Čitluk 
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk", broj:7/13) i članka 27. točka 2. i 25. 
Statuta općine Čitluk („Službeno glasilo Općinskog 
vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13), 
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 
05. lipnja 2014. godine, donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
Članak 1. 

Daje se suglasnost J.P. "Hrvatske 
telekomunikacije" d.d. Mostar za postavljanje 
GSM bazne stanice na poslovnom objekt „Barpeh“ 
d.o.o. Čitluk u Međugorju na parceli označenoj kao 
k.č. broj: 17/32 K.O. Međugorje (novi premjer). 

 
Članak 2.     

        Ovaj zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u ''Službenom glasilu 
Općinskog vijeća općine Čitluk''. 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Č I T L U K  
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK- 
 

Broj: 01-06-77/8-14. 
Čitluk, 05. lipnja 2014. 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 27. točka 7. Statuta općine 
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine 
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), imajući u vidu 
Odluku o utvrđivanju općeg interesa za 
Hercegovačko-neretvansku županiju za 
rekonstrukciju i sanaciju regionalne ceste R-425a 
Tromeđa - Miletina - Zvirovići - Trebižat - 
Čapljina - Gabela - Granica RH dionica Tromeđa - 
Miletina - Zvirovići - Trebižat, broj: 01-102-
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674/14, od 17.04.2014. godine koju je donijela 
Vlada HNŽ, te dopisima Općinskog načelnika 
upućenim prema Ministarstvu prometa i veza HNŽ 
broj: 02-29-1057/14 od 25.03.2014.god.od 
12.05.2014. i od 28.05.2014. god., te imajući u 
vidu da sanacija i rekonstrukcija navedene 
regionalne ceste počinje u mjesecu lipnju 2014. 
godine, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici 
održanoj dana 05. lipnja 2014. godine  donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Članak 1. 
 Ovim zaključkom Općinsko vijeće Čitluk 
ovlašćuje Općinskog načelnika da može u ime 
Općine Čitluk poduzimati sve mjere i radnje u 
svezi rješavanja imovinsko-pravnih pitanja za 
potrebe sanacije i rekonstrukcije regionalne ceste 
R-425a (dio koji prolazi kroz općinu Čitluk), a sve 
u okviru završetka radova na čvoru "Zvirovići" 
koridora Vc. 
 

Članak 2. 
Za izvršenje ovog zaključka zadužuje se 

Općinski načelnik, nadležne općinske službe za 
upravu općine Čitluk i Javno pravobraniteljstvo 
općine Čitluk. 

Zadužuje se Općinski načelnik da 
poduzetim mjerama iz članka 1. Zaključka upozna 
Općinsko vijeće Čitluk na prvoj narednoj sjednici. 
 

Članak 3. 
 Obvezuje se Općinski načelnik da u slučaju 
davanja materijalnih sredstava ili zamjene 
nekretnina od strane Općine Čitluk za potrebe 
rješavanja pitanja iz članka 1. ovog zaključka, 
podnese zahtjev za naknadu sredstava prema 
Hercegovačko-neretvanskoj županiji, a naročito 
prilikom podnošenja zahtjeva od istih za uknjižbu 
nad nekretninama koje su izvlaštene za potrebe 
sanacije i rekonstrukcije navedene regionalne ceste.  
 

Članak 4. 
 Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u "Službenom glasilu Općinskog 
vijeća općine Čitluk".  
 
B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Č I T L U K  
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK- 
 

Broj: 01-06-77/11-14. 
Čitluk, 05. lipnja 2014. godine 
 

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

________________________ 
 

� NAČELNIK OPĆINE 
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 Na temelju članka 59. Zakona o plaćama i 
naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", 
broj: 45/10 i 111/12), članka 41. točka 4., 6. i 21. 
Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog 
vijeća  općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i 
članka 4. Odluke o utvrđivanju platnih razreda i 
koeficijenata za plaće, dodatak na plaću i naknada 
plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih 
dužnosti i savjetnika, državnih službenika i 
namještenika Općine Čitluk, broj:      02-06-95/2-
14, od 18.06.2014. godine, imajući u vidu da nije 
postignut dogovor o visini osnovice sa 
Sindikalnom organizacijom Općine Čitluk, 
Načelnik općine d o n o s i  
 

O  D  L  U  K  U 
o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće 

 
I. 

 Utvrđuje se visina osnovice za obračun 
plaća izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih 
dužnosti i savjetnika, državnih službenika i 
namještenika Jedinstvenog općinskog tijela uprave 
i stručnih službi Općine Čitluk u bruto iznosu od 
380, KM, slovima (tristotineosamdesetkonverti- 
bilnihmaraka). 

II. 

 Temeljna plaća utvrđuje se množenjem 
osnovice za plaću iz točke jedan ove odluke sa 
utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako 
utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku 
započetu godinu mirovinskog staža izabranih 
dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i savjetnika, 
državnih službenika i namještenika Jedinstvenog 
općinskog tijela uprave i stručnih službi Općine 
Čitluk, a najviše do 20%.  

III. 
 

 Osnovica za obračun plaće iz točke jedan 
ove odluke primjenjuje se počevši od 01.04.2014. 
godine. 

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

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
za njeno izvršenje zadužuje se Općinska služba za 
financije. 
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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: 02-16-2384/14. 
Čitluk, 24. lipnja 2014. godine 
 

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

___________________________ 
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  Na temelju članka 44. Zakona o plaćama i 
naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 45/10 i 111/12), članka 41. točka 6. Statuta 
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk", broj: 2/08,  6/08 i 3/13) i članka 36. 
Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata 
za plaće, dodataka na plaću i naknada plaće 
izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i 
savjetnika, državnih službenika i namještenika 
Općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća 
općine Čitluk", broj: 4/14), Općinski načelnik,       
d o n o s i 
 

P R A V I L N I K 
o plaćama i naknadama državnih službenika i 
namještenika u Jedinstvenom općinskom tijelu 

uprave i stručnih službi Općine Čitluk 
 
 

I - OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
      Ovim Pravilnikom o plaćama i naknadama 
državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom 
općinskom tijelu uprave i stručnih službi Općine 
Čitluk (u daljnjem tekstu: Pravilnik), sukladno 
Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti 
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj: 45/10 i 111/12) (u daljem 
tekstu: Zakon o plaćama) i odredbama Odluke o 
utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, 
dodataka na plaću i naknada plaće izabranih 
dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i savjetnika, 
državnih službenika i namještenika Čitluk, broj: 
01-06-95/2-14, od 18.06.2014. godine i sukladno sa 
drugim važećim zakonskim propisima, utvrđuju se 
platni razredi i koeficijenti za plaće, dodaci na 
plaće i naknade plaća za rukovodeće i ostale 
državne službenike (u daljnjem tekstu: državni 
službenici) i namještenike, prema radnim mjestima 
utvrđenim u Pravilniku o unutarnjoj organizaciji 
Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih 
službi Općine Čitluk, Pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji Javnog pravobraniteljstva općine 
Čitluk (u daljem tekstu: Pravilnik o unutarnjoj 
organizaciji), struktura i obračun plaće, pravo na 
uvećanje plaće, pravo na naknade plaće i druge 
naknade  koje nemaju karakter plaće. 
 
II - STRUKTURA I OBRAČUN PLAĆA  
      DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
 

1. Temeljna plaća 
 

Članak 2. 
   Određivanje plaće prema radnom mjestu 

 
      Državni službenik i namještenik ima pravo 
na plaću koja odgovara radnom mjestu na koje je 
državni službenik odnosno namještenik postavljen 
sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji. 
                                                                                                                                       

Članak 3. 
Struktura i obračun plaće 

Plaća državnog službenika i namještenika 
zavisi od: polazne osnovice za plaću, platnog 
razreda za svako radno mjesto predviđeno 
Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, vremena 
provedenog na poslu i dužine ukupnog radnog 
staža. 
      Općinski načelnik u dogovoru sa 
sindikatom utvrđuje polaznu osnovicu za obračun 
plaća. 

Polazna osnovica za obračun plaće 
utvrđuje se početkom svake godine za tekuću 
godinu. 

Nadležna općinska služba dužna je 
državnom službeniku i namješteniku uručiti 
pismeni obračun plaće. 

 
Članak 4. 

   Elementi za utvrđivanje temeljne plaće 
      Temeljna plaća se utvrđuje množenjem 
osnovice za plaću iz članka 3. stavak 2. ovog 
Pravilnika sa utvrđenim koeficijentom platnog 
razreda i tako utvrđeni iznos se uvećava za  0,5 % 
za svaku započetu godinu mirovinskog staža 
državnog službenika i namještenika, a najviše do 
20%. 
      Temeljna plaća ne može biti manja od 70% 
prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji prema 
posljednjem objavljenom statističkom podatku. 
      U slučaju da množenjem utvrđene osnovice 
i pripadajućeg koeficijenta temeljna plaća iznosi 
manje od 70% prosječne plaće uposleniku će se 
isplatiti plaća u navedenom postotku. 
       Temeljna plaća obračunava se i iskazuje 
mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom 
mjestu i odgovarajućem platnom razredu. 
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       Ukoliko uposlenik radi sa nepunim radnim 
vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili 
drugim propisima, temeljna plaća odredit će se 
razmjerno vremenu provedenom na radu. 

Puno radno vrijeme državnih službenika i 
namještenika je 40 sati tjedno. 
 

Članak 5. 
Platni razredi i koeficijenti 

 
Državni službenici u Općini Čitluk 

razvrstavaju se u osam (8) platnih razreda i za 
svaki platni razred utvrđuju se koeficijenti za plaću 
u vrijednostima kako slijedi: 

 
Platni  
razred 

RADNO MJESTO Koeficijent 

I 
tajnik Jedinstvenog tijela 
uprave i tajnik Općinskog 
vijeća 

6,00 

II 
pomoćnik Općinskog 
načelnika - šef službe 

5,70 

III interni revizor 5,20 

IV 
šef odsjeka, šef inspekcije i 
zapovjednik profesionalne 
vatrogasne postrojbe 

4,60 

V inspektor 4,30 

VI stručni savjetnik 4,10 

VII viši stručni suradnik 3,90 

VIII stručni suradnik 3,70 

 
Članak 6. 

 
             Namještenici u Općini Čitluk razvrstavaju 
se u pet (5) platnih razreda i za svaki platni razred 
utvrđuju se koeficijenti za plaće kako slijedi: 
 
 
Platni 
razred 

RADNO MJESTO Koeficijent 

I 
viši samostalni referent 
(VŠS)  

3,10 

II samostalni referent (VŠS) 3,00 

III 
viši referent (SSS) i VKV 
radnik 

2,70 

IV 
referent (SSS) i KV radnik 
III i IV stupnja 

2,60 

V 
pomoćni radnik i 
nekvalificirani radnik (NK- 
radnik)  

1,85 

 

2. Dodaci na plaću državnih službenika i 
namještenika 

Članak 7. 
Dodatak na plaću po temelju posebnih 

uvjeta rada 
 

Dodatak na plaću po temelju posebnih 
uvjeta rada obračunava se na temeljnu plaću bez 
dijela plaće po temelju radnog staža i čini sastavni 
dio plaće. 

Vatrogasac u profesionalnoj vatrogasnoj 
postrojbi ima pravo na dodatak na plaću od 30%, a 
zapovjednik vatrogasne postrojbe od 20%. 

Općinski inspektori i šef Odsjeka za 
inspekcijske poslove imaju pravo na dodatak na 
plaću na temelju posebnih uvjeta rada i posebnih 
ovlaštenja u iznosu od 20%, a šef Odsjeka za 
inspekciju od 10% 

O dodatku na plaću koji nije posebno 
uređen ovim pravilnikom, a koji državnom 
službeniku i namješteniku pripada temeljem 
posebnog ovlaštenja ili zbog otežanih uvjeta rada 
sukladno zakonu i kolektivnim ugovorom, odlučit 
će Općinski načelnik posebnim rješenjem. 

 
Članak 8. 

Naknada za prekovremeni rad, rad u neradne 
dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika 

 
Državnom službeniku i namješteniku za 

vrijeme provedeno na radu uvećava se neto plaća i 
to: 

- za rad noću (rad od 22-06 sati)...... za   
35 %, 

- za prekovremeni rad......................  za   
50 %, 

- za rad subotom i nedjeljom...........  za   
30 %, 

- za rad na dan državnih praznika....  za   
50 % . 

           Obračun naknade iz prethodnog stavka ovog 
članka vrši se od temeljne plaće bez dijela plaće po 
temelju mirovinskog staža. Naknada iz ovog članka 
čini sastavni dio plaće. 
           Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno 
se ne isključuju u odnosu na dodatke utvrđene u 
članku 6. Pravilnika. 
          Naknade, odnosno uvećanje plaće iz stavka 
1. ovog članka ostvaruje se donošenjem rješenja u 
kome će biti precizno naznačeni vrsta poslova, 
vrijeme obavljanja posla izvan radnog vremena, a 
evidenciju broja prekovremenih radnih sati voditi 
će odgovorna osoba te službe i broj izvršitelja 
poslova (ako ih ima više). 
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     Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka 
donosi Općinski načelnik. 
 

3. Plaće za vježbenike i naknade za  
     volontere 

 

Članak 9. 
    Visina plaće za vježbenike 

 
     Plaća vježbenika visoke, više i srednje 

stručne spreme u tijelu državne službe, utvrđuje se 
u iznosu, i to:  

4) za visoku stručnu spremu u iznosu od 
80% od početne plaće utvrđene za 
radno      mjesto stručnog suradnika;  

5) za višu školsku spremu u iznosu od 
80% od početne plaće utvrđene za 
radno mjesto samostalnog referenta;  

6) za srednju stručnu spremu u iznosu od 
80% od početne plaće utvrđene za 
radno      mjesto referenta.  

Početna temeljna plaća iz stavka 1. ovog 
članka predstavlja iznos plaće bez dijela plaće po 
temelju mirovinskog staža.  
 

Članak 10. 
Visina naknade za volontere 

Volonteri visoke, više i srednje stručne 
spreme u organu državne službe imaju pravo na 
naknadu, i to:  

2) za visoku stručnu spremu u iznosu od 
35% od temeljne plaće utvrđene za 
radno mjesto stručnog suradnika;  

3) za višu školsku spremu u iznosu od 
35% od temeljne plaće utvrđene za 
radno mjesto samostalnog referenta;  

4) za srednju stručnu spremu u iznosu od 
35% od temeljne plaće utvrđene za 
radno mjesto referenta.  

Visina naknade iz stavka 1. ovog članka 
određuje se od temelju plaće odgovarajuće školske 
spreme. 
 

4. Obračun i isplata plaće 
 

Članak 11. 
Način obračuna i isplata plaće 

      Plaća se obračunava za jedan mjesec 
unatrag, a isplaćuje za prethodni mjesec. 
      Plaća iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se 
rješenjem kojeg donosi Općinski načelnik. Rješenje 
sadrži: osobne podatke državnog službenika i 
namještenika, radno mjesto na koje je postavljen, 
platni razred i sve elemente koji su uzeti u obzir za 
utvrđivanje visine plaće. 
           Sve izmjene u visini plaće vrše se 
rješenjem kojeg donosi Općinski načelnik. 
 

Članak 12. 
Plaćeni dopust  

      Državni službenik i namještenik ima pravo 
na plaćeni dopust u dužini od 30 dana u visini 
njegove neto plaće iz prethodnog mjeseca, što će se 
pobliže urediti posebnim aktom. 
 
III - NAKNADE 

Članak 13. 
Vrste naknada 

     Državni službenik i namještenik ima pravo na 
sljedeće naknade, pod uvjetima i po postupku 
utvrđenom Zakonom i Kolektivnim ugovorom  i to: 

- naknadu za ishranu tijekom rada, 
- naknada (regres) za godišnji odmor, 
- naknadu za bolovanje, 
- naknadu za porodiljini dopust, 
- naknadu za službeno putovanje, 
- naknadu za prijevoz na posao i s posla, 
- naknadu za slučaj povrede na radu, teške 

bolesti i invalidnosti, 
- naknadu za slučaj smrti i pravo na 

osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, 
- naknada za troškove naobrazbe, 
- otpremninu pri odlasku u mirovinu, 
- naknadu u slučaju prekobrojnosti, 
- naknadu za rad u povjerenstvima. 

                                                                                                                             
Članak 14. 

Naknada za ishranu za vrijeme rada (topli 
obrok) 

      Državni službenik i namještenik ima pravo 
na novčanu naknadu troškova ishrane u tijeku rada 
(topli obrok) u visini 1% prosječene neto plaće 
isplaćene u Federaciji po zadnjem statističkom 
podatku. 

Članak 15. 
Naknada (regres) za godišnji odmor 

      Državni službenik i namještenik ima pravo 
na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg 
odmora u visini 50% prosječne neto plaće 
isplaćene u Federaciji po zadnjem objavljenom 
statističkom podatku ako kolektivnim ugovorom 
nije drugačije riješeno. 

Pravo na regres iz stavka 1. ovog članka 
ima svaki državni službenik i namještenik koji u 
tijeku tekuće kalendarske godine ima pravo na 
godišnji odmor. 

Državnom službeniku i namješteniku koji 
svoj godišnji odmor, sukladno zakonu, ne iskoristi 
najdalje do 30. lipnja naredne godine, ovlašćuje se 
njegov neposredno rukovodeći državni službenik 
da u suradnji s Općinskom službom za financije 
stavi ovom djelatniku u listu pregled radnih sati 
oznaku za godišnji odmor (Go) za dane 
neiskorištenog godišnjeg odmora. 
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Posebnik aktom će se utvrditi način i 
vrijeme korištenja godišnjih odmora državnih 
službenika i namještenika. 
 

Članak 16. 
Naknada za bolovanje 

     Državni službenik i namještenik ima pravo 
na naknadu plaće za vrijeme privremene 
spriječenosti za rad zbog bolesti (bolovanje) ili 
invalidnosti za prvih 42 dana u visini plaće kao da 
je radio. 
  Naknadu plaće za vrijeme privremene 
spriječenosti za rad (bolovanje) iz stavka 1. ovog 
članka isplaćivati će se u visini njegove neto plaće 
isplaćene u prethodnom mjesecu, a preko 42 dana 
iz prethodnog stavka, ova naknada se ostvaruje 
sukladno propisu Županije koji uređuje naknadu za 
ovo bolovanje, s tim da razliku do pune plaće 
isplaćuje Općina. 
      

Članak 17. 
Naknada za porodiljski dopust 

      Državni službenik i namještenik za vrijeme 
porodiljskog dopusta ima pravo na  naknadu plaće 
prema propisima Županije kojim se uređuje ova 
oblast, prema mjestu uplate doprinosa, s tim da 
razliku do visine pune plaće uplaćuje Općina. 
 

Članak 18. 
Naknada za službeno putovanje 

     Državni službenici i namještenici imaju 
pravo na naknadu za troškove službenog putovanja 
(dnevnica, noćenja, prijevoza i ostalih izdataka) na 
području Federacije, odnosno Bosne i 
Hercegovine, kao i za putovanja u inozemstvo, na 
koje se upućuje na izvršenje službenog zadatka.  
 Visinu i način ostvarivanja naknade iz 
prethodnog stavka ovog članka uređuje Općinski 
načelnik sukladno federalnim propisima koji 
uređuju ovu oblast. 
 

Članak 19. 
   Naknada za prijevoz na posao i sa posla 

 Državnom službeniku i namješteniku kome 
nije organiziran prijevoz na posao i sa posla, a čije 
je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada, 
najmanje dva (2) kilometra pripada naknada za 
prijevoz. 
 Naknada iz prethodnog stavka plaća se po 
kilometru udaljenom uposlenika od mjesta  
stanovanja do mjesta rada i to po formuli: cijena 
najskupljeg goriva pomnožena sa prosječnom 
potrošnjom goriva na sto kilometara podijeljeno sa 
sto (2,45x8/100). U slučaju povećanja ili smanjenje 
cijene goriva od 5% i više od početne cijene, 
nadležna općinska služba za financije vršiti će novi 

preračun po kilometru zadnjeg dana u mjesecu za 
koji se plaća ova naknada. 

Pravo na naknadu troškova prijevoza, u 
ovom slučaju ostvaruje se na temelju pismenog 
zahtjeva državnog službenika, odnosno 
namještenika, u kome treba naznačiti točnu 
udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada (za 
mjerodavnu udaljenost uzeti će se u obzir najbliža 
uređena - asfaltirana prometnica od mjesta 
stanovanja zaposlenika do mjesta rada), te priložiti 
potvrdu o prebivalištu koju izdaje CIPS.  Svaki 
zahtjev će razmotriti posebno povjerenstvo koje 
imenuje općinski načelnik i koje će pratiti 
provedbu istog.       

Naknada iz prethodnog stavka odobrava se 
rješenjem kojeg donosi općinski načelnik.          
 Zlouporaba korištenja naknade iz ovog 
članka smatra se materijalnom štetom i podliježe 
obvezi odgovornosti za tu štetu, sukladno članku 
60. Zakona o državnoj službi u  Federaciji BiH i 
članka 69. Zakonu o namještenicima u organima 
državne službe u Federaciji BiH.   
            Pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka, 
ne ostvaruje se u slučaju odsustvovanja sa posla po 
bilo kom opravdanom ili neopravdanom temelju 
(službeni put, plaćeno odsustvo, rad na terenu, 
godišnji odmor odsustvo zbog bolesti i slično). 

 
Članak 20. 

 Naknada za slučaj povrede na radu, teške 
bolesti i invalidnosti 

    U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili 
invalidnosti državnog službenika ili namještenika, 
ili člana uže obitelji isplaćuje se jednokratna 
novčana pomoć u visini od dvije (2)  prosječne 
neto plaće isplaćene u Federaciji prema zadnjem 
objavljenom statističkom podatku. 

Novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka 
isplaćuje se u kalendarskoj godini u kojoj je 
invalidnost, odnosno bolest dijagnosticirana. 

Članom uže obitelji državnog 
službenika ili namještenika u smislu stavka 1. 
ovog članka smatraju se:  

a) bračni ili izvanbračni drug koji žive u 
zajedničkom kućanstvu,  

b) dijete (bračno, izvanbračno, posvojeno, 
pastorče i dijete bez roditelja uzeto na 
izdržavanje do 18 godina odnosno do 
26 godina starosti ako se nalazi na 
redovitom školovanju i nisu u radnom 
odnosu, a djeca nesposobna za rad bez 
obzira na starosnu dob), roditelji (otac, 
majka, očuh, maćeha ili posvojitelji), 
pod uvjetom da žive u zajedničkom 
kućanstvu sa državnim službenikom ili 
namještenikom, braća i sestre bez 
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roditelja do 18, odnosno do 26 godina 
starosti ako se nalaze na redovitom 
školovanju i nemaju drugih prihoda 
već ih korisnik naknade stvarno 
izdržava ili je obveza njihovog 
izdržavanja zakonom utvrđena, a ako 
su nesposobna za rad, bez obzira na 
starosnu dob, pod uvjetom da s njima 
živi u zajedničkom kućanstvu i unučad 
ako nemaju roditelje i žive u 
zajedničkom kućanstvu s državnim 
službenikom ili namještenikom. 

      Naknada iz stavka 1. ovog članka ostvaruje 
se temeljem pisanog zahtjeva državnog službenika 
ili namještenika. 
      Uz zahtjev za dodjelu pomoći iz stavka 1. 
ovog članka za državnog službenika ili 
namještenika prilažu se sljedeći dokazi: 

- nalaz liječnika specijaliste koji ne može 
biti stariji od 30 dana, 

- kućna lista za članove uže obitelji, 
- CIPS-ova prijavnica za članove uže 

obitelji, 
- izvod iz MKR, MKV, kao i dokaz o 

srodstvu, 
- dokaz da član uže obitelji nema osobna 

primanja (plaću iz radnog odnosa, mirovinu ili  
  neki drugi prihod), 
- i drugi dokazi za koje se ocijeni da su 

neophodni. 
 

      Pod teškom invalidnošću i teškom bolesti 
smatraju se one bolesti koje su predviđene u 
Naredbi o listi teških bolesti i teških tjelesnih 
povreda, temeljem kojih državni službenik odnosno 
namještenik ostvaruje pravo na naknadu za slučaj 
teške invalidnosti ili teške bolesti ("Službene 
novine Federacije BiH", broj: 30/05). 
      Službenik ili namještenik pravo na 
jednokratnu novčanu pomoć temeljem teške 
invalidnosti ostvaruje za utvrđeni stupanj 
invalidnosti od najmanje 60% u godini u kojoj je ta 
invalidnost nastala. 
      Prioritet u odobravanju novčane pomoći 
imaju državni službenici i namještenici u odnosu 
na članove uže obitelji. 
      Naknada temeljem ovog članka može se 
isplatiti samo jedanput godišnje, sukladno  
raspoloživim sredstvima. 
 

Članak 21. 
  Naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje 

od posljedica nesretnog slučaja 
 

U slučaju smrti državnog službenika, 
odnosno namještenika njegovoj obitelji se isplaćuju 
troškovi sahrane u visini od četiri (4) prosječne 

neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema 
posljednjem objavljenom statističkom podatku. 

Članom uže obitelji državnog službenika ili 
namještenika u smislu stavka 1. ovog članka 
smatraju se:  

a) bračni ili izvanbračni drug koji žive u 
zajedničkom kućanstvu,  

b) dijete (bračno, izvanbračno, posvojeno, 
pastorče i dijete bez roditelja uzeto na 
izdržavanje do 18 godina odnosno do 
26 godina starosti ako se nalazi na 
redovitom školovanju i nisu u radnom 
odnosu, a djeca nesposobna za rad bez 
obzira na starosnu dob), roditelji (otac, 
majka, očuh, maćeha ili posvojitelji) 
pod uvjetom da žive u zajedničkom 
kućanstvu sa državnim službenikom ili 
namještenikom, braća i sestre  bez 
roditelja do 18, odnosno do 26 godina 
starosti ako se nalaze na redovitom 
školovanju i nemaju drugih prihoda 
već ih korisnik naknade stvarno 
izdržava ili je obveza njihovog 
izdržavanja zakonom utvrđena, a ako 
su nesposobna za rad, bez obzira na 
starosnu dob, pod uvjetom da s njima 
živi u zajedničkom kućanstvu i unučad 
ako nemaju roditelje i žive u 
zajedničkom kućanstvu s državnim 
službenikom ili namještenikom. 

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje 
se i u slučaju smrti člana uže obitelji državnog 
službenika ili namještenika. 

Uz zahtjev za naknadu  iz stavka 1. ovog 
članka u zavisnosti da li je u pitanju smrt državnog 
službenika i namještenika ili smrt člana uže obitelji 
državnog službenika ili namještenika, prilažu se 
sljedeći dokazi: 

- dokaz o smrti, 
- kućna lista, 
- CIPS-ova prijavnica, 
- izvod iz MKR, MKV, kao i dokaz o 

srodstvu, 
- i drugi dokazi za koje se ocjeni da su 

neophodni. 
Ukoliko u općinskom tijelu uprave rade 

dva ili više članova obitelji naknada iz ovog članka 
se isplaćuje jednom uposlenom članu obitelji. 
 

Državni službenik i namještenik u 
općinskom tijelu uprave ima pravo na osiguranje 
od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim 
rizikom od prirodne smrti za vrijeme trajanja 
radnog odnosa. 

Visinu osiguranja po ovom temelju 
određuje se prema polici osiguranja od posljedica 
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nesretnog slučaja odnosno polici osiguranja od 
prirodne smrti. 

Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom 
osiguravajućom kućom zaključuje Općinski 
načelnik za sve državne službenike i namještenike 
uposlene u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave i 
stručnih službi općine Čitluk. 
       

Članak 22. 
Naknada za troškove naobrazbe 

 

 Državni službenik i namještenik ima pravo 
na naknadu troškova naobrazbe koja se organizira i 
izvodi po programu naobrazbe Jedinstvenog 
općinskog tijelu uprave i stručnih službi općine 
Čitluk ili kada se upućuje na seminare, 
savjetovanje i druge vidove stručnog usavršavanja, 
kao i druge vidove naobrazbe potrebne za rad na 
radnom mjestu u organu u kojem se nalazi u službi. 
 Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava 
se u visini cijene koja se utvrdi za određene oblike, 
odnosno programske naobrazbe. 
 

Članak 23. 
Otpremnina za odlazak u mirovinu 

 

Državni službenik i namještenik imaju 
pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu 
u iznosu od pet (5) njegovih neto plaća isplaćenih u 
prethodnih pet mjeseci. 

 
Članak 24. 

Otpremnina za prekobrojnost 
 

U slučaju prestanka radnog odnosa 
državnog službenika odnosno namještenika, taj 
državni službenik odnosno namještenik ima pravo 
na naknadu u iznosu i to: 
 - za radni staž do 10 godina naknada iznosi 
tri (3) neto plaće državnog službenika odnosno 
namještenika, 
 - za radni staž od 11 do 30 godina naknada 
iznosi šest (6) neto plaća državnog službenika 
odnosno namještenika i 
 - za radni staž preko 30 godina naknada 
iznosi deset (10) neto plaća državnog službenika 
odnosno namještenika. 
 

Članak 25. 
Naknada za rad u povjerenstvima 

 

       Članovi povjerenstava koji se osnivaju 
temeljem posebnih odluka ili drugih akata 
Općinskog vijeća Čitluk ili Općinskog načelnika, a 
čije je utemeljenje predviđeno zakonom i ostalim 
pozitivnim propisima imaju pravo na maksimalnu 
mjesečnu naknadu za rad do visine jedne i pol 
osnovice utvrđene u članku 4. Odluke. 

Kriteriji za utvrđivanje visine naknade članovima 
Povjerenstva su: složenost oblasti za koju se osniva 
Povjerenstvo, potrebna stručnost, broj završenih 
predmeta, potreba praktičnog rada na terenu. 
obuhvat različitih oblasti, obim poslova i zadataka, 
precizno određeni rokovi za izvršenje poslova i 
zadatka i broj održanih sjednica stalnog 
povjerenstva. 
Točan iznos odnosno visinu naknade za rad svojim 
aktom utvrđuje Općinski načelnik za svako 
pojedinačno povjerenstvo. 
 Naknada za rad u povjerenstvima iz stavka 
1. ovoga članka, a koja se financiraju iz uplate 
fizičkih ili pravnih osoba ne ulaze u ograničenja iz 
stavka 1. ovoga članka, kao i naknade koje su 
utvrđene posebnim zakonom ili drugim pozitivnim 
propisima. 

 
Članak 26. 

Jubilarna naknada za neprekidni rad u  
tijelu uprave 

 
 Državnom službeniku, odnosno 
namješteniku će se isplatiti jubilarna naknada za 
neprekidan rad u Jedinstvenom općinskom tijelu 
uprave i stručnih službi Općine Čitluk, sukladno 
materijalnim mogućnostima i to za navršenih: 
 

1) 5 godina    - 0,5  prosječna mjesečna plaća; 
2) 10 godina  - 1 prosječna mjesečna plaća; 
3) 15 godina  - 1,25 prosječna mjesečna plaća; 
4) 20 godina  - 1,25 prosječna mjesečna plaća; 
5) 25 godina  - 1,75 prosječna mjesečna plaća; 
6) 30 godina  - 2 prosječna mjesečna plaća; 
7) 35 godina  - 2,5 prosječna mjesečna plaća. 
 

Osnovica za utvrđivanje visine jubilarne 
nagrade je prosječna plaća ostvarena u Federaciji 
BiH u prethodna tri mjeseca. 

 
IV - POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA 
 

Članak 27. 
 

      O pravima rukovodećih i ostalih državnih 
službenika i namještenika koja su utvrđena ovim 
Pravilnikom odlučuje Općinski načelnik rješenjem, 
u zavisnosti kako je to uređeno zakonom ili drugim 
propisima i ovim Pravilnikom. 

Za donošenje i dostavljanje rješenja 
primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o 
upravnom postupku. 
    Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka 
državni službenik i namještenik ima pravo izjaviti 
žalbu Odboru državne službe za žalbe Federacije 
Bosne i Hercegovine, u roku od 15 dana od dana 
prijema rješenja. 
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V- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 28. 
 

Na prava državnog službenika i 
namještenika koja se odnose na plaće i ostala 
naknade, a koja nisu uređena ovim Pravilnikom, 
neposredno će se primjenjivati zakon, podzakonski 
akti, odnosno odredbe Odluke o utvrđivanju platnih 
razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i 
naknada plaće izabranih dužnosnika, nositelja 
izvršnih dužnosti i savjetnika, državnih službenika 
i namještenika Čitluk, te kolektivni ugovor. 

 
Članak 29. 

 

      Općinski načelnik, donijet će rješenja o 
plaćama sukladno odredbama ovog Pravilnika u 
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu  
Pravilnika. 
 

Članak 30. 
 

      Odredbe članka 14., 15. i 19. ovog 
Pravilnika koje se odnose na naknade za topli 
obrok, regres za korištenje godišnjeg odmora i 
naknada za prijevoz na posao i sa posla počet će se 
primjenjivati od 01.04.2014. godine. 
 

Članak 31. 
 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se 
na način i po postupku za njegovo donošenje. 
 

Članak 32. 
 

      Danom stupanja na snagu prestaju da važe 
raniji doneseni pravilnici o plaćama i drugim 
naknadama državnih službenika i namještenika 
općine Čitluk 
 

Članak 33. 
 

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
donošenja, a primjenjivat će se od 01.04.2014. 
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: 02-16-2305/14. 
Čitluk, 30. lipnja 2014. godine 
 

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

___________________________ 
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               UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:     OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK 
                                                          88260 ČITLUK, Kralja Tomislava 87 
  

              
             Čitluk, 07.07.2014.godine 
             List izlazi prema potrebi  
             Naklada 100  primjeraka 
            Glavni i odgovorni urednici: - Mario Rozić, dipl.iur.(za Savjet načelnika)  
                                                              - Ivo Bevanda, dipl.iur.(za Općinsko vijeće) 
 
           Tel.         036/ 640-525; 640-518;      Fax.  036/ 640 - 537;  640 - 526  
            
           E-mail:   brotnjo@citluk.ba                                         
                          opcinsko.vijece@citluk.ba      
                           Web:       www.citluk.ba 

 
 

N a p o m e n a: 

          Izdavač ne može preuzeti odgovornost za jezik službenih objava i oglasa koje objavljujemo u ovom 
            službenom glasilu. 
           Pozivamo sve one koji ih sastavljaju i upućuju javnosti da se suoče s obvezom skrbi o  hrvatskom jeziku  
           kao službenom jeziku Hrvata u BiH. 

 
 
 
 
 
 
 

                                     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


