SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE GRUDE

Broj: 1/17

Grude, 26. siječnja 2017.
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OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Temeljem članka 33. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik Općine Grude” broj
1/08, 2/13 i 3/15) i članka 34. stavak 1. i 2. i članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(“Službeni glasnik Općine Grude” broj 1/08, 2/10, 8/10), Općinsko vijeće Grude na 3.
sjednici od 26. siječnja 2017. godine, donosi
O D L U K U
o izboru Odbora za statutarna pitanja,
Poslovnik i propise Općinskog vijeća Grude
I.
U Odbor za statutarna pitanja, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Grude, izabiru se:
Mario Spajić, predsjednik, iz reda građana,
Marija Iličić, član, iz reda građana,
Ivana Prlić, član, HDZ BiH,
Boris Biloš, član, HDZ BiH,
Ante Grubišić, član, HDZ 1990.

1.
2.
3.
4.
5.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-142/17
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

--------------------- 0 --------------------

Temeljem članka 33. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik Općine Grude” broj
1/08, 2/13, 3/15) i članka 34. stavak 1. i 2. i članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(“Službeni glasnik Općine Grude” broj 1/08, 2/10, 810), Općinsko vijeće Grude na 3. sjednici
od 26. siječnja 2017. godine, donosi
O D L U K U
o izboru Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Grude
I.
U Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Grude, izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Franka Zorić, predsjednica, HDZ BiH,
Dražen Vukoja, član, HDZ BiH,
Tomislav Paradžik, član, HDZ BiH,
Anita Kolak, član, iz reda građana,
Marela Majić, član, HDZ BiH,
Miro Šimić, član, HSP BiH,
Boris Pešorda, član, iz reda građana.
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II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-143/17
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

--------------------- 0 --------------------

Temeljem članka 33. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik Općine Grude” broj
1/08, 2/13, 3/15) i članka 34. stavak 1. i 2. i članka 49. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(“Službeni glasnik Općine Grude” broj 1/08, 2/10, 810), Općinsko vijeće Grude na 3. sjednici
od 26. siječnja 2017. godine, donosi
O D L U K U
o izboru Odbora za pitanja mladih Općinskog vijeća Grude
I.
U Odbor za pitanja mladih Općinskog vijeća Grude, izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marija Iličić, predsjednica, iz reda građana,
Ana Mikulić, član, iz reda građana,
Matea Grizelj, član, iz reda građana
Marko Boban, član, HDZ BiH,
Anđelka Zucić, član, HDZ BiH
Ante Miličević, član, iz reda građana
Zvonimir Spajić, član, HDZ 1990.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-139/17
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

--------------------- 0 --------------------

Temeljem članka 33. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik Općine Grude” broj
1/08, 2/13, 3/15) i članka 34. stavak 1. i 2. i članka 50. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(“Službeni glasnik Općine Grude” broj 1/08, 2/10, 810), Općinsko vijeće Grude na 3. sjednici
od 26. siječnja 2017. godine, donosi
O D L U K U
o izboru Odbora za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Grude
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I.
U Odbor za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Grude, izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marija Vranješ, predsjednica, HDZ BiH,
Tihana Logara, član, HDZ BiH,
Tonije Palac, član, HDZ BiH,
Marela Majić, član, HDZ BiH,
Anita Kolak, član, iz reda građana,
Branko Ćorluka, član, iz reda građana,
Jurica Tomas, član, iz reda građana.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-140/17
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

--------------------- 0 --------------------

Temeljem članka 33. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik Općine Grude” broj
1/08, 2/13, 3/15) i članka 34. stavak 1. i 2. i članka 51. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(“Službeni glasnik Općine Grude” broj 1/08, 2/10, 810), Općinsko vijeće Grude na 3. sjednici
od 26. siječnja 2017. godine, donosi
O D L U K U
o izboru Odbora za etička pitanja Općinskog vijeća Grude
I.
U Odbor za etička pitanja Općinskog vijeća Grude, izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mate Vrdoljak, predsjednik, iz reda građana,
Perica Kordić, član, iz reda građana,
Helena Spajić, član, iz reda građana
Frano Pandžić, član, HDZ BiH,
Ivica Mijatović, član, HDZ BiH,
Nenad Bandić, član, iz reda građana,
Dragan Iličić, član, SDP BiH.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-141/17
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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Temeljem članka 37. alineja 30. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik Općine
Grude” broj 1/08, 2/13 i 3/15), članka 95. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni
glasnik Općine Grude” broj 1/08, 2/10, 8/10) i članka 2. i 9. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Županiji ZH („Narodne novine ŽZH“, broj: 21/12) Općinsko vijeće
Grude na 3. sjednici od 26. siječnja 2017. godine, donosi
O D L U K U
o raspisivanju javnih natječaja za izbor i imenovanje
na položaje u reguliranim tijelima u općini Grude
I.
Ovom Odlukom raspisuju se javni natječaji za izbor i imenovanje na položaje u
reguliranim tijelima općine Grude:
a)
b)
c)
d)

Općinsko izborno povjerenstvo Grude – predsjednik i 2 člana,
Upravno vijeće Centra za socijalni rad Grude – predsjednik i 2 člana,
Nadzorni odbor JP KOMUNALNO d.o.o. Grude – predsjednik i 2 člana,
Upravno vijeće JU VRILO Grude – predsjednik i 4 člana.

II.
Povjerenstvo za izbor imenovat će predsjednik Općinskog vijeća Grude, odgovorni
javni službenik.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-138/17
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

--------------------- 0 -------------------

Temeljem članka 23. i 24. Zakona o prostornom uređenju Županije
Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj 4/99, 15/01,
10/03 i 18/11), članka 1. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata
prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH», broj 63/04) i
članka 37. alineja 6. Statuta Općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» , broj 1/08, 2/13
i 3/15), Općinsko vijeće Grude na 3. sjednici od 26. siječnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Grude
u sklopu izrade Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke
I.
U Odluci o pristupanju izradi Prostornog plana općine Grude u sklopu u sklopu izrade
Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke (“Službeni glassi općine Grude”, broj: 1/09)
u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
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“Nositelj izrade Plana je Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar.”
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-23-146/17
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

--------------------- 0 --------------------

Temeljem članaka 6. i 76. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 25/03 i 67/05) i članaka 37. i 109. stavak. 1. Statuta općine Grude
(„Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinsko vijeće Grude na 3.
sjednici od 26. siječnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju građevinskog zemljišta u državnom
vlasništvu u K.o. Donji Mamići i K.o. Ružići
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na području K.o.
Donji Mamići i K.o. Ružići.
Članak 2.
Kao građevinsko zemljište u državnom vlasništvu određuju se slijedeće parcele:
-

k.č. 9042/2 upisana u PL 156 K.o. Donji Mamići nova izmjera, što odgovara
k.č. 61/428 (stara izmjera) upisana u zk. uložak broj: 6 u K.o. Mamići, površine
660 m2,

-

k.č. 9042/3 upisana u PL 156 K.o. Donji Mamići nova izmjera, što odgovara
k.č. 61/429 (stara izmjera) upisana u zk. uložak broj: 6 u K.o. Mamići, površine
600 m2,

-

k.č. 2271/214 upisana u z.k. uložak broj: 30 SP Ružići i Posjedovni list broj 253
u K.o. Ružići, površine 625 m2.

Članak 3.
Na nekretninama navedenim u članku 2. ove Odluke u zemljišnim knjigama i u katastarskom
operatu izvršit će se upis promjene kulture i to umjesto postojeće kulture upisat će se
gradilište.
Isto tako će se temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 2., Općina Grude u
zemljišnim knjigama upisat će se kao vlasnik, odnosno korisnik u katastarskom operatu s
dijelom 1/1.
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Članak 4.
Na nekretninama iz članka 2. ove Odluke mogu se graditi građevine samo pod uvjetima
određenim Zakonom i drugim Odlukama koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi Općina
Grude.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-144/17
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

--------------------- 0 --------------------

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima («Službene novine
Federacije BiH» broj: 66/13 i 100/13), članka 4. Pravilnika o postupku Javnog natječaja za
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i
gradova («Službene novine Federacije BiH» broj: 17/14), članaka 2.,5. i 6. Odluke o
postupku, načinima i uvjetu raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude («Službeni
glasnik općine Grude» broj: 3/15), članka 37. točka 10. Statuta općine Grude («Službeni
glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 95. Poslovnika Općinskog vijeća
Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/10 i 8/10), Općinsko vijeće Grude na 3.
sjednici od 26. siječnja 2017. godine donosi
O D L U K U
o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja–licitacije
Članka 1.
Ovom Odlukom prodaje se građevinsko zemljište u vlasništvu općine Grude putem
javnog nadmetanja-licitacije označeno kao:
-

k.č. 9042/2 upisana u PL 156 K.o. Donji Mamići nova izmjera, što odgovara
k.č. 61/428 (stara izmjera) upisana u zk. uložak broj: 6 u K.o. Mamići, površine
660 m2,

-

k.č. 9042/3 upisana u PL 156 K.o. Donji Mamići nova izmjera, što odgovara
k.č. 61/429 (stara izmjera) upisana u zk. uložak broj: 6 u K.o. Mamići, površine
600 m2,

Početna tržišna cijena građevinskog zemljišta iz prethodnog stavka bit će određena
procjenom ovlaštenog sudskog vještaka.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi javni oglas za prodaju građevinskog
zemljišta iz članka 1. ove Odluke putem javnog nadmetanja-licitacije.
Članak 3.
Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu
na transakcijski račun općine Grude, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne
cijene nekretnine iz članka 1. ove Odluke.
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Sudioniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta, jamčevina
će se vratiti u roku od 15 (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Članak 4.
Postupak prodaje nekretnine iz članka 1. ovog Zaključka licitacijom, izvršit će
Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem
javnog nadmetanja-licitacije, sukladno odredbama Odluke o postupku, načinima i uvjetima
raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude.
Članak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju rezultata javnog nadmetanja-licitacije,
po dostavljenom izvješću Povjerenstva o rezultatima licitacije s uspješnim ponuditeljem može
zaključiti kupoprodajni ugovor u formi notarske isprave za nekretninu iz članka 1. ove
Odluke.
Kupoprodajnim ugovorom će se regulirati način plaćanja nekretnine iz članka 1. ove
Odluke.
Kupac nekretnine preuzima obvezu plaćanja cijene nekretnine i notarske obrade
isprava.
Kupoprodajnim ugovorom će se definirati način i vrijeme predaje nekretnine u posjed
kupca.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-147/17
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

--------------------- 0 --------------------

Na temelju članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03) ),te članka 110. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“,
broj:1/08, 2/13 i 3/15), rješavajući po zahtjevu Ivana Leke sina Jerke iz Ružića,u predmetu
utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kojemu je izgradio pomoćni
gospodarski objekt, Općinsko vijeće Grude na 3. sjednici od 26. siječnja 2017. godine,
donosi;
R J E Š E N J E
I. Na građevnom zemljištu označenom kao k.č. 2271/213, površine 214 m2, upisano u z.k.
ul. broj 30 u K.o. Ružići , posjedovni list broj: 253 K.o. Ružići, utvrđuje se pravo vlasništva u
korist Ivana Leke sina Jerke iz Ružića, kao investitora pomoćnog gospodarskog objekta
sagrađenog na tom zemljištu.
II. Za zemljište iz točke I. dispozitiva ovog Rješenja investitor je dužan uplatiti naknadu u
iznosu od 2.568,00 KM (slovima: dvije tisuće petsto šezdeset osam konvertibilnih maraka) u
roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja, na račun proračuna općine Grude
broj: 3381402200192317, te pristojbu na Rješenje u iznosu od 200,00 KM na depozitni račun
općine Grude broj: 3380002210353622 u istom roku kao i naknadu za zemljište.
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III. Na zemljištu iz točke I. dispozitiva ovog Rješenja, nakon pravomoćnosti Rješenja ,
zemljišno- knjižni ured Općinskog suda Ljubuški u Grudama, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Ivana Leke sina Jerke iz Ružića, sa dijelom od 1/1, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu, dok će se u katastarskom operatu
evidentirati nastale promjene i upisati novi posjednik, a sve nakon pravomoćnosti Rješenja i
dokaza o uplati naknade za zemljište kao i dokaza o uplati pristojbe na Rješenje.
Obrazloženje
Ivan Leko sin Jerke iz Ružića, podnio je zahtjev ovom Vijeću, da mu se temeljem članka
61. Zakona o građevinskom zemljištu, utvrdi pravo vlasništva na zemljištu opisanom u točki
I. dispozitiva ovog Rješenja, na kojemu je izgradio pomoćni gospodarski objekt, bez prava
korištenja radi građenja.
Povodom zahtjeva investitora proveden je postupak na način da je u spis pribavljena
odgovarajuća zemljišno-knjižna dokumentacija, Stručno izvješće Odjela za prostorno
uređenje nadležne službe broj: 05/1-31-1611/16 od 09. prosinca 2016. godine.
Nakon provedenog postupka utvrđeno je slijedeće:
- da se predmetno zemljište u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu vodi kao državno
vlasništvo,
- da je na istom sagrađen pomoćni gospodarski objekt, čiji investitor je Ivan Leko sin Jerke iz
Ružića,
- da prema Stručnom Izvješću Odjela prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05/1-311611/ 16 od 09. prosinca 2016. godine, za predmetni objekt može naknadno izdati odobrenje
za gradnju.
Na temelju ovako utvrđenog činjeničnog stanja, razvidno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 61
Zakona o građevinskom zemljištu i da se uz naknadu od 12,00 KM/m2 podnositelju zahtjeva
utvrđuje pravo vlasništva na zemljištu iz točke I. dispozitiva.
Cijena zemljišta od 12 KM/m2 je u utvrđena od strane vještaka građevinske struke kao tržišna
cijena nekretnina koje se nalaze u K.o. Ružići uz Magistralni put M6 u ranijim predmetima i
koja se primjenjivala u ranijim rješenjima ovog Vijeća za nekretnine na potezu uz Magistralnu
cestu M6 u K.o. Ružići.
PRAVNA POUKA:
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe kod Županijskog suda u Širokom Brijegu, u roku od 30 dana od dana
prijema Rješenja. Tužba se podnosi neposredno Sudu.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1570/16
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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Na temelju članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03) ), te članka 110. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“,
broj:1/08, 2/13 i 3/15), rješavajući po zahtjevu Maria Kurtovića pokojnog Vlade iz
Drinovaca, u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kojemu je
otpočeo izgradnju svog stambenog objekta, Općinsko vijeće Grude na 3. sjednici od 26.
siječnja 2017. godine, donosi;
R J E Š E N J E
I. Na građevnom zemljištu označenom kao k.č. 3156/164, površine 1.263 m2, upisano u z.k.
ul. broj 4 u K.o. Drinovci, posjedovni list broj: 586 K.o. Drinovci, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Maria Kurtovića pokojnog Vlade iz Drinovaca, kao investitora čija je
otpočeta izgradnja sagrađenog na tom zemljištu.
II. Za zemljište iz točke I. dispozitiva ovog Rješenja investitor je dužan uplatiti naknadu u
iznosu od 6.567,60 KM (slovima: šesttisućapetstošezdesetsedamkonvertibilnih maraka i
šezdeset feninga) u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja, na račun
proračuna općine Grude broj: 3381402200192317, te pristojbu na Rješenje u iznosu od
200,00 KM na depozitni račun općine Grude broj: 3380002210353622 u istom roku kao i
naknadu za zemljište.
III. Na zemljištu iz točke I. dispozitiva ovog Rješenja, nakon pravomoćnosti Rješenja,
zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Ljubuški u Grudama, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Maria Kurtovića sina Vlade iz Drinovaca, sa dijelom od 1/1, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu, dok će se u katastarskom
operatu evidentirati nastale promjene i upisati novi posjednik, a sve nakon pravomoćnosti
rješenja i dokaza o uplati naknade za zemljište kao i dokaza o uplati pristojbe na rješenje.
Obrazloženje
Mario Kurtović sin Vlade iz Drinovaca, podnio je zahtjev ovom Vijeću, da mu se temeljem
članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu, utvrdi pravo vlasništva na zemljištu opisanom u
točci I. dispozitiva ovog Rješenja, na kojemu je otpočeo izgradnju svog stambenog objekta,
bez prava korištenja radi građenja.
Povodom zahtjeva investitora proveden je postupak na način da je u spis pribavljena
odgovarajuća zemljišno-knjižna dokumentacija, Stručno izvješće Odjela za prostorno
uređenje nadležne službe broj: 05/1-31-1610/16 od 7. prosinca 2016. godine.
Nakon pribavljenog stručnog izvješća od nadležnog Odjela, naloženo je cijepanje matične
državne parcele označene kao kč. 3156/83 čiji dio predstavlja predmetno parcela, pa je Odjel
za katastar izvršio cijepanje prema formiranim granicama od strane Odjela prostornog
uređenja, tako da je predmetna parcela dobila svoj zaseban broj i površinu koja je opisana u
dispozitivu Rješenja.
Nakon provedenog postupka utvrđeno je slijedeće:
- da se predmetno zemljište u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu vodi kao državno
vlasništvo
- da je na istom otpočeta izgradnja stambenog objekta,čiji investitor je Mario Kurtović sin
Vlade iz Drinovaca,
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- da prema Stručnom Izvješću Odjela prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05/1-311610/16 od 07. prosinca 2016. godine, za predmetni objekt može naknadno izdati odobrenje
za gradnju.
Na temelju ovako utvrđenog činjeničnog stanja, razvidno je da su ispunjeni uvjeti iz članka
61. Zakona o građevinskom zemljištu i da se uz naknadu od 5,20 KM/m2 podnositelju
zahtjeva utvrđuje pravo vlasništva na zemljištu iz točke I. dispozitiva.
Cijena zemljišta od 5,20 KM/m2 utvrđena je temeljem Potvrde Povjerenstva, procjenu tržne
vrijednosti nekretnina Porezne ispostave Grude, broj: 13-8/3-15-20-11-6/17 od 16. 01. 2017.
godine.
PRAVNA POUKA:
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe kod Županijskog suda u Širokom Brijegu, u roku od 30 dana od dana
prijema Rješenja. Tužba se podnosi neposredno Sudu.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1053/16
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

--------------------- 0 --------------------

Na temelju članka 363. stavak 3. točka 5. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH
(„Službene novine Federacije BiH“,broj: 66/13 i 100/13), članka 24. Odluke o postupku,
načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude („Službeni glasnik
općine Grude“, broj: 3/15), i članka 110. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine
Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15), rješavajući po zahtjevu Gorana Jurišića sina Dragana iz
Gruda, u predmetu raspolaganja nekretninama, Općinsko vijeće Grude na 3. sjednici od 26.
siječnja 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora
o zamjeni građevinskog zemljišta sa Goranom Jurišićem iz Gruda
I. Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika Ljubu Grizelja da na temelju
ovog Zaključka sa Goranom Jurišićem sinom Dragana iz Gruda, može sklopiti pravni posao,
notarski obrađen ugovor o zamjeni nekretnina, na način da Općina Grude Goranu Jurišiću
sinu Dragana iz Gruda, na lokalitetu „Seline“ da građevinsku parcelu u vlasništvu općine
Grude,označenu kao kč. 2271/214 , površine 625 m2, upisanu u zk. uložak broj: 30 SP Ružići
i Posjedovni list 253 u K.o. Ružići, u zamjenu za građevinsku parcelu u vlasništvu Gorana
Jurišića sina Dragana iz Gruda koja se nalazi na lokalitetu „Police“, a označena je kao k.č.
408/129, površine 625 m2, i upisana je u zk. uložak broj: 1327 SP Ružići i Posjedovni list
broj: 985 u K.o. Ružići.
Obje građevinske pripadaju V. građevnoj zoni i iste su vrijednosti.
II. Na temelju ovog Zaključka zaključit će se ugovor o zamjeni zemljišta kod notara.
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III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku općine
Grude".
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1758/16
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

--------------------- 0 --------------------

Na temelju članka 37. točka 10. i 110. stavak 3. Statuta općine Grude („Službeni
glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 100. Poslovnika Općinskog vijeća
Grude (“Službeni glasnik Općine Grude” broj 1/08, 2/10, 8/10) Općinsko vijeće Grude na 3.
sjednici od 26. siječnja 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku
za zaključivanje ugovora o zakupu
I.
Ovim Zaključkom daje se suglasnost Općinskom načelniku Grude za potpisivanje
ugovora o zakupu sa zakupoprimcima:
1. KIOSK DRAŽEN VUKOJA,
2. LOVAČKO DRUŠTVO MALIČ - GRUDE,
3. RB BEST RADIO – MALIČ RUŽIĆI,
4. JP HT MOSTAR BS - TIHALJINA,
5. TELEKOM RS – MALIČ RUŽIĆI,
6. TOBACCO PRESS - GRUDE,
7. UDIVDR-a ŽZH - GRUTEX,
8. DGS BiH-GRUTEX - ANEX UGOVORA,
9. PINCOM MOSTAR – MALIČ RUŽIĆI,
10. BH TELEKOM-MALIČ ANEX UGOVORA,
11. CENTAR ZA HAGIOTERAPIJU,
12. HDZ BiH GRUDE - ANEX UGOVORA
13. DASTO SEMTEL D.O.O. - ANEX UGOVORA,
14. JP HT MOSTAR-BS - PETNIK DRINOVCI,
15. JP HT MOSTAR-BS - GORICA,
16. JP HT MOSTAR-TELEKOMUNIKACIJE RUŽIĆI,
17. JP HT MOSTAR - BS GRUDE MALIČ,
18. ŽELJKO ANDRIJANIĆ - KINODVORANA ANEX UGOVORA
19. JP HT MOSTAR TELEKOM - BORAJNA.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-145/17
Grude, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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Temeljem članka 126. Poslovnika Općinskog vijeća Grude («Službeni glasnik općine
Grude», broj: 1/08, 2/10, 8/10) a na prijedlog Općinskog načelnika Grude, broj: 02-05-54/17
od 10. siječnja 2017. godine, vrši se
I S P R A V K A

tiskarskih pogrešaka u Zaključcima Općinskog vijeća Grude

I.
U Zaključku o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije u
Gospodarskoj zoni „Poljanice“, broj: 01-14 1001/15 od 21. srpnja 2015. godine («Službeni
glasnik općine Grude», broj: 4/15) vrši se ispravka u članku 2. stavak 1. alineja 2. na način da
umjesto brojke „5.600“ treba stajati brojka „5.310“, a u alineji 3. umjesto brojke „4.880“
treba stajati brojka „4.860“.
II.
U Zaključku o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije u
Gospodarskoj zoni „Poljanice“, broj: 01-31-1143/16 od 22. srpnja 2016. godine («Službeni
glasnik općine Grude», broj: 5/16) vrši se ispravka u članku 2. stavak 1. alineja 1. na način da
umjesto brojke „6.345“ treba stajati brojka „6.115“.
III.
Ova Ispravka objavit će se u „Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-117/17
Grude, 20. siječnja 2017.

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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