SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE GRUDE

Broj: 2/17

Grude, 28. veljače 2017.
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OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Na temelju članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke
(„Narodne novine ŽZH“, broj: 3/09, 18/11), članka 37. alineja 30. Statuta općine Grude
(„Službeni glasnik 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 i 8/10), Općinsko vijeće Grude na 4. sjednici od 28. veljače 2017. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu JU „VRILO“ Grude u 2016. godini
I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o radu Javne ustanove „VRILO“ Grude u 2016.
godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-282/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke
(„Narodne novine ŽZH“, broj: 3/09, 18/11), članka 37. alineja 30. Statuta općine Grude
(„Službeni glasnik 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 i 8/10), Općinsko vijeće Grude na 4. sjednici od 28. veljače 2017. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana
JU „VRILO“ Grude u 2016. godini

I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove
„VRILO“ Grude u 2016. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-14-386/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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Na temelju članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke
(„Narodne novine ŽZH“, broj: 3/09, 18/11), članka 37. alineja 30. Statuta općine Grude
(„Službeni glasnik 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 i 8/10), Općinsko vijeće Grude na 4. sjednici od 28. veljače 2017. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Financijski plan JU „VRILO“ Grude za 2017. godinu

I.
Ovim Zaključkom daje se suglasnost na Financijski plan Javne ustanove „VRILO“
Grude za 2017. godinu.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-14-385/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke
(„Narodne novine ŽZH“, broj: 3/09, 18/11), članka 37. alineja 30. Statuta općine Grude
(„Službeni glasnik 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 i 8/10), Općinsko vijeće Grude na 4. sjednici od 28. veljače 2017. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Grude u 2016. godini
I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Grude u 2016. godini.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-285/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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Na temelju članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke
(„Narodne novine ŽZH“, broj: 3/09, 18/11), članka 37. alineja 17. Statuta općine Grude
(„Službeni glasnik 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 i 8/10), Općinsko vijeće Grude na 4. sjednici od 28. veljače 2017. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Centra za socijalni rad Grude u 2016. godini
I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o radu Centra za socijalni rad Grude u 2016.
godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-250/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 38.
stavak 2. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji
Zapadnohercegovačkoj («Narodne novine ŽZH» broj: 13/07 i 17/11) i članka 100. točka 1.
Poslovnika Općinskog vijeća Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/10 i
8/10), Općinsko vijeće Grude na 4. sjednici od 28. veljače 2017. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2016. godini
I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u
2016. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-172/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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Na temelju članka 33. stavak 1. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine
Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 100. točka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(«Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/10 i 8/10), Općinsko vijeće Grude na 4.
sjednici od 28. veljače 2017. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog
izbornog povjerenstva Grude u 2016. godini

I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude
u 2016. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-173/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 110. stavak 3. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik općine
Grude” broj 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 100. točka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(“Službeni glasnik općine Grude” broj: 1/08, 2/10, 8/10) Općinsko vijeće Grude na 4. sjednici
od 28. veljače 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Plan utroška sredstava
prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih
i drugih nesreća koji će bit realiziran u 2017. godini
I.
Ovim Zaključkom daje se prethodna suglasnost na Plan utroška sredstava prikupljenih
po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će bit realiziran u
2017. godini Stožera civilne zaštite općine Grude, broj: 02-44-294/17 od 20. veljače 2017.
godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku općine Grude”.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-44-384/17:
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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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 zahtjevima u predmetima raspolaganja
nekretninama, Općinsko vijeće Grude na 4. sjednici od 28. veljače 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje
ugovora o prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Ružići
I.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika Ljubu Grizelja da na temelju
ovog Zaključka može sklopiti pravni posao, notarski obrađen ugovor o prodaji građevinskog
zemljišta sa Petrom Braćićem (Stipe) iz Ružića za nekretninu označenu kao k.č. 1571/405 zv.
„Debela Ljut“ u K.o. Ružići, površine 1.083 m2, upisana u PL 253 za K.o. Ružići, na ime
Općina Grude sa dijelom 1/1 po tržišnoj cijeni od 4,50 KM/m2.
II. Na temelju ovog Zaključka zaključit će se ugovor o prodaji zemljišta kod notara.
III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku općine
Grude".
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-270/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

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 100. Poslovnika Općinskog vijeća
Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/10 i 8/10), Općinsko vijeće Grude na
4. sjednici od 28. veljače 2017. godine donosi
Z A K L J U Č A K
o prodaji poslovnih prostora putem javnog nadmetanja-licitacije
Članka 1.
Ovim Zaključkom odobrava se prodaja poslovnih prostora upisani u z.k. uložak 1447
za K.o. Ružiće označeni kao:
-

k.č. 179/39-3K1Sl, zv. „Poslovni prostor u Športskoj dvorani oznaka 4KSlPoslovni prostor 3“, površine 21 m2,
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-

k.č. 179/39-4K1Sl, zv. „Poslovni prostor u Športskoj dvorani oznaka 3KSlPoslovni prostor 4“, površine 20 m2, a koji se nalaze ispod sjeverne tribine u
sportskoj dvorani Bili Brig Grude u vlasništva općine Grude s dijelom 1/1.

Članak 2.
Početna prodajna cijena za nekretnine iz članka 1. ovog Zaključka utvrđena na temelju
procjene ovlaštenog sudskog vještaka iznosi 52.275,00 KM.
Članka 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi javni oglas za prodaju poslovnih prostora u
vlasništvu općine Grude iz članka 1. ovog Zaključka.
Javni oglas će se objaviti u Večernjem listu najkasnije 15 dana prije dana određenog
za dan licitacije.
Članak 4.
Prodaja nekretnina iz članka 1. ovog Zaključka izvršiti će se usmenim javnim
nadmetanjem-licitacijom.
Licitaciju će provesti Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje neizgrađenog
građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, sukladno odredbama Odluke o
postupku, načinima i uvjetu raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude.
Članak 5.
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 nekretnina iz članka 1. ovog Zaključka.
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 6.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju rezultata javnog nadmetanja-licitacije,
po dostavljenom izvješću Povjerenstva o rezultatima licitacije s uspješnim ponuditeljima
može zaključiti kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave za nekretnina iz
članka 1. ovog Zaključka.
Kupoprodajnim ugovorom će se regulirati način plaćanja, te vrijeme i način predaje
nekretnine iz članka 1. ovog Zaključka u posjed kupca.
Kupac nekretnine preuzima obvezu plaćanja cijene nekretnine i notarske obrade
isprava.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-382/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

7

Na temelju članka 37. točka 10. 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 i 8/10), rješavajući po zahtjevu Turističke zajednice
Županije Zapadnohercegovačke, Općinsko vijeće Grude na 4. sjednici od 28. veljače 2017.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kupnji nekretnine
Članak 1.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika da na temelju ovog Zaključka može
sklopiti pravni posao koji se odnosi na kupnju nekretnine poslovnog prostora u prizemlju
zgrade broje 85 u Grudama u ulici Franje Tuđmana bb, označenog kao ZK uložak broj, Izkaz
IV, broj KP uloška 1, broj poduloška 113 za K.o. Ružići površine 35 m2, a koji se nalazi na
k.č. 2299 K.o. Grude grad (novi premjer), vlasništvo Turističke Zajednice Županije
Zapadnohercegovačke sa dijelom 1/1.
Članak 2.
Predmetnu nekretninu kupiti za iznos od 51.340,54 KM koji će se uplatiti na račun
prodavatelja.
Članak 3.
Na temelju ovog Zaključka, zaključit će se ugovor o kupnji kod notara.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-383/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

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 članka 37. točka 10. i 109. stavak 1. Statuta općine
Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinsko vijeće Grude na 4.
sjednici od 28. veljače 2017. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju građevinskog zemljišta u državnom
vlasništvu u K.o. Drinovci i K.o. Ružići
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na području K.o.
Drinovci i K.o. Ružići.
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Članak 2.
Kao građevinsko zemljište u državnom vlasništvu određuju se slijedeće parcele:
-

k.č. 1424/655 upisana u PL 586 K.o. Drinovci, upisana u zk. uložak broj: 4 u
K.o. Drinovci, površine 1.000 m2,

-

k.č. 1424/656 upisana u PL 586 K.o. Drinovci, upisana u zk. uložak broj: 4 u
K.o. Drinovci, površine 1.000 m2,

-

k.č. 1424/657 upisana u PL 586 K.o. Drinovci, upisana u zk. uložak broj: 4 u
K.o. Drinovci, površine 1.000 m2,

-

k.č. 1571/405 upisana u PL 253 K.o. Ružići, upisana u z.k. uložak broj: 30 u
K.o. Ružići, površine 1083 m2,

-

k.č. 1571/406 upisana u PL 253 K.o. Ružići, upisana u z.k. uložak broj: 30 u
K.o. Ružići, površine 600 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.
Temeljem ove Odluke, općina Grude će se na nekretninama iz članka 2. ove Odluke, u
zemljišnim knjigama upisat kao vlasnik, odnosno korisnik u katastarskom operatu s dijelom
1/1.
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: 01-31-379/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

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 4.
sjednici od 28. veljače 2017. Godine, donosi
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O D L U K U
o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog
nadmetanja–licitacije u K.o. Drinovci i K.o. Ružići
Članka 1.
Ovom Odlukom prodaje se građevinsko zemljište u vlasništvu općine Grude putem
javnog nadmetanja-licitacije označeno kao:
-

k.č. 1424/655 upisana u PL 586 K.o. Drinovci, upisana u zk. uložak broj: 4 u
K.o. Drinovci, površine 1.000 m2,

-

k.č. 1424/656 upisana u PL 586 K.o. Drinovci, upisana u zk. uložak broj: 4 u
K.o. Drinovci, površine 1.000 m2,

-

k.č. 1424/657 upisana u PL 586 K.o. Drinovci, upisana u zk. uložak broj: 4 u
K.o. Drinovci, površine 1.000 m2,

-

k.č. 1571/406 upisana u PL 253 K.o. Ružići, upisana u z.k. uložak broj: 30 u
K.o. Ružići, 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.
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.
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Kupoprodajnim ugovorom će se definirati način i vrijeme predaje nekretnine u posjed
kupca.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-380/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o izvlaštenju („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), te članka 37. i 109. stavak 1. Statuta općine Grude
(„Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), rješavajući po prijedlogu
Općinskog načelnika za utvrđenje javnog interesa za izgradnju proširenje ulica Mate Bobana
i Stjepana Radića te izgradnju nove ulice ispod Hotela Grude, Općinsko vijeće Grude 4.
sjednici od 28. veljače 2017. godine, donosi,
O D L U K U
o utvrđenju javnog interesa za proširenje dijela ulica Mate Bobana i
Stjepana Radića, te izgradnju nove ulice ispod Hotela Grude
I. UTVRĐUJE SE DA JE OD JAVNOG INTERESA proširenje ulica Stjepana Radića i Mate
Bobana, te izgradnja nove ulice ispod Hotela Grude, pa se u svrhu proširenja i izgradnje
naprijed navedenih ulica, može pristupiti potpunom izvlaštenju zemljišta označenog kao:
k.č. 2300/2 površine 1.307,00 m² upisana u Posjedovni list broj: 640 za K.o. Grude
grad, na ime „Poduzeću za ugostiteljstvo i turizam Grude“ za koju je zemljišna knjiga
uništena, i
k.č. 2300/3 površine 50,00 m² upisana u Posjedovni list broj: 640 za K.o. Grude grad
na ime „Poduzeću za ugostiteljstvo i turizam Grude“ za koju je zemljišna knjiga također
uništena.
II. Utvrđuje se da je općina Grude korisnik izvlaštenja za proširenje i izgradnju ulice čije bi
trase prolazile preko zemljišta iz točke I. ove Odluke.
III. Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom sudu
u roku od 30 dana, od dana dostavljanja ove Odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-23-377/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 37. točka 30. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine
Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15), članka 100. Poslovnika Općinskog vijeća Grude («Službeni
glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/10 i 8/10) i članka 9. Statuta JP KOMUNALNO d.o.o.
Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/14), Općinsko vijeće Grude na 4. sjednici od
28. veljače 2017. godine, donosi
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Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na visinu komunalnih
taksi JP KOMUNALNO d.o.o. Grude
I.
Daje se suglasnost na izmjenu dijela visine taksi za vodovod JP KOMUNALNO d.o.o.
Grude:
-

mjesečna taksa za vodovod za kućanstva FI ½ ____ 4,00 KM,
mjesečna taksa za vodovod za kućanstva FI ¾ ____ 5,00 KM.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-14-94/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 2.12 stavak 1. i 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni
glasnik BiH», broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), članka 2., članka 3. stavak 2. i 3. i članka 7.
točka a) Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog
povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj
6/16, 13/16), Općinsko vijeće Grude, na 4. sjednici od 28. veljače 2017. godine, donosi
ODLUKU
o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje
članova Općinskog izbornog povjerenstva Grude
Članak 1.
Ovom Odlukom objavljuje se javni oglas za imenovanje članova Općinskog izbornog
povjerenstva Grude.
Članak 2.
(1)Za članove Općinskog izbornog povjerenstva mogu biti imenovane osobe:
a) s pravom glasa, odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provedbi izbora,
b) s završenim fakultetom, VII/1 stupnjem stručne spreme ili završen fakultet
Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS bodova ili završenu višu
školu odnosno VI/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera i
c) s iskustvom u provedbi izbora,
(2) Pod iskustvom u provedbi izbora podrazumijeva se:
a)
b)
c)
d)

članstvo u izbornom povjerenstvu,
članstvo u biračkom odboru,
rad u stručnim tijelima koja su pružala pomoć u provedbi izbora i
objava stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora.
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Članak 3.
Iznimno od odredbe iz članka 2. stavak 1. točka c. ove Odluke član Općinskog
izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završen pravni fakultet ili završen pravni
fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS .
Članak 4.
Sastav izbornoga povjerenstva je multietičan, tako da odražava zastupljenost
konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se tijelo nadležno za
provedbu izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na
državnoj razini.
U sastavu Općinskog izbornog povjerenstva osigurat će se ravnopravna zastupljenost
spolova na način da je jedan od spolova zastupljen 1/3 od ukupnog broja članova.
Članak 5.
Za člana Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba:
1. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7, i 1.7 a Izbornog
zakona BiH;
2. koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije
(predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili
glavnog odbora);
3. koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u
slučajevima predviđenim članom 2.12 stavak 4. Izbornog zakona BiH;
4. koja je izborni kandidat za bilo koju razinu vlasti i
5. kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu
povredu izbornih zakona ili propisa, za koju je osobno odgovorna, računajući od
dana pravomoćnosti odluke.
Član Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti zastupnik odnosno punomoćnik
političkog subjekta koji sudjeluje na izborima niti osoba koja je pravomoćnom sudskom
presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.
Članak 6.
Mandat Općinskog izbornog povjerenstva traje sedam (7) godina i teče od dana
davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na rješenje o imenovanju.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u dnevnim novinama, Narodnim novinama ŽZH i web
stranici općine Grude.
Oglas ostaje otvoren osam dana od dana zadnje objave.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-381/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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Na temelju članka 108. stavak 1. i 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Službene
novine Federacije BiH» broj: 52/09), 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 4.
sjednici od 28. veljače 2017. godine donosi
O D L U K U
o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog
zemljišta radi podizanja višegodišnjih nasada smilja u K.o Grude i K.o. Sovići
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuje se javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom
vlasništvu u K.o. Grude i K.o. Sovići, i to k.č. 114/1, na lokaciji „Pridivište“ , a što odgovara
k.č. 3475 (novi premjer) u K.o. Grude i k.č. 1443/1, na lokaciji „Barica“ , a što odgovara k.č.
990 (novi premjer) u K.o. Sovići i to;
-

dio navedene k.č. 3475 površine 7.135 m2 ,
dio navedene k.č. 3475 površine 2.700 m2,
dio navedene k.č. 3475 površine 19.215 m2,
dio navedene k.č. 3475 površine 14. 487 m2,
dio navedene k.č. 3475 površine 8.914 m2,
dio navedene k.č. 990 površine 8.566 m2.

Navedene površine označene su koordinatama na premjeru površine koncesije u M=1:1000,
M=1:1200, M=1:1500.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da imenuje povjerenstvo za provedbu javnog poziva i odabir
najpovoljnijeg ponuđača za zakup poljoprivrednog zemljišta iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-24-248/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 110. stavak 3. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik općine
Grude” broj 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 100. točka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(“Službeni glasnik općine Grude” broj: 1/08, 2/10, 8/10) Općinsko vijeće Grude na 4. sjednici
od 28. veljače 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih
cesta na području općine Grude za 2017. Godinu
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I.
Ovim Zaključkom daje se suglasnost na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih
cesta na području općine Grude za 2017. godinu, broj: 02-27-217/17 od 8. veljače 2017.
godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku općine Grude”.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-27-378/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

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 JP „Komunalno“ d.o.o. Grude, u predmetu
utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kojemu je izgrađen infrastrukturni
objekt u vlasništvu JP „Komunalno“ d.o.o. Grude, Općinsko vijeće Grude na sjednici od 28.
veljače 2017. godine, donosi;
R J E Š E N J E
I. Na građevnom zemljištu označenom kao k.č. 987/122 površine 100 m2, upisano u z.k. ul.
broj 1036 k.o. Tihaljina i Pl broj: 333 za K.o. Tihaljina, utvrđuje se pravo vlasništva u korist
JP „Komunalno“ d.o.o. Grude, kao investitora infrastrukturnog objekta izgrađenog na tom
zemljištu.
II. 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 JP „Komunalno „ d.o.o. Grude, sa dijelom od 1/1, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu,a u katastarskom operatu će se izvršiti nastale
promjene u pogledu upisa posjeda.
Obrazloženje
JP „Komunalno“d.o.o. Grude, podnijelo je zahtjev ovom Vijeću, da se temeljem članka 61.
Zakona o građevinskom zemljištu, u korist JP“Komunalno“ d.o.o. Grude utvrdi pravo
vlasništva na zemljištu opisanom u točki I. dispozitiva ovog Rješenja, na kojemu je sagrađen
objekt u vlasništvu tog poduzeća , ali da nema dokumentacije o načinu stjecanja prava
vlasništva na tom zemljištu.
Povodom podnesenog
zahtjeva pribavljena je odgovarajuća zemljišno-knjižna
dokumentacija, te Stručno Izvješće Odjela prostornog uređenja i zaštite okoliša o
mogućnosti naknadnog izdavanja odobrenja za gradnju. U postupku je također formirana
predmetna parcela, te je izvršeno cijepanje matične državne parcele prema formiranim
granicama predmetne parcele, kada je istoj određen i zaseban broj u zemljišnoj knjizi.
Nakon provedenog postupka utvrđeno je slijedeće:
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- da se zemljište na kojemu se nalazi predmetni objekt , kao i zemljište ispod objekta koje
služi za njegovu redovnu upotrebu u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu vodi kao
državno vlasništvo,
- da je investitor predmetnog objekta JP „Komunalno „ d.o.o. Grude, a da investitor nije u
posjedu dokumentacije o načinu stjecanja prava vlasništva na tom zemljištu.
- da se prema Stručnom Izvješću Odjela prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05/1-31280/17 od 20. veljače 2017. godine, na tom zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
gradnju sukladno Zakonu o prostornom uređenju, te da površina ispod objekata i površina
koja služi za njegovu redovnu upotrebu iznosi ukupno 100 m2.
Kako je Općina Grude osnivač JP „Komunalno“ d.o.o. Grude kao podnositelja zahtjeva i ima
pravni interes da to poduzeće postane vlasnik predmetnog zemljišta,a kako su u konkretnom
slučaju ispunjeni propisani uvjeti člankom 61. Zakona o građevnom zemljištu, to je valjalo
ovim Rješenjem bez naknade utvrditi pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva sa
dijelom od 1/1, kao investitora objekta sagrađenog na zemljištu iz državnog vlasništva
opisanom u točki I. dispozitiva ovog Rješenja.
Na temelju prednjeg riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.
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: 01-31-272/17
Grude, 28. veljače 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Temeljem članka 10. točka 4. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH“,
broj: 45/02) Općinski načelnik Grude, donosi
R J E Š E N J E
o odobravanju upotrebe naziva općine Grude
I.
Novoosnovanoj udruzi „Gorska služba spašavanja Grude“ odobrava se upotreba naziva
općine Grude u nazivu udruge.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku općine
Grude“.
OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Broj: 02-05-214-1/17
Grude, 7. veljače 2017.

NAČELNIK
Ljubo Grizelj, v.r.
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