SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE GRUDE

Broj: 4/18

Grude, 17. svibnja 2018.
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OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Temeljem članka 37. alineja 21. i članka 109. 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 14.
sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
o odobravanju reprograma obaveza po robnom kreditu
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se reprogram obaveza po robnom kreditu UniCredit Bank
Austria AG za Projekt vodoopskrbe općine Grude ugovor broj: 02-14-317/07 od 16. 05. 2007.
godine pod sljedećim uvjetima:
•

•
•

dospjela i nedospjela glavnica: reprogram na 12 godina s grace razdobljem od
3 godine, protekom grace razdoblja otplata glavnice kroz 3 godine u iznosu od
150.000,00 € godišnje, te idućih 6 godina otplatu glavnice po 300.000,00 €
godišnje;
dospjela garancijska marža: otplata 1/4 u trenutku odobrenja reprograma, 1/4
do kraja tekuće godine, te ostatak u 2019. godini;
ostali uvjeti definiran na temelju sporazuma s Federalnim ministarstvom
financija.

Članak 2.
Daje se ovlast Općinskom načelniku za potpis Aneksa podugovor o kreditu broj: 0214-317/07 od 16. 05. 2007. godine kojim će biti reprogramirane obaveze sukladno članku 1.
ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-14-792/18
Grude, 17. svibnja 2018. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju 37. alineja 19. 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 14. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja zaštite
i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
u općini Grude u 2017. godini

2

I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa razvoja zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Grude u 2017.
godini, broj: 02-44-614/18 od 19. travnja 2018. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-44-786/18
Grude, 17. svibnja 2018. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 37. stavak 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 svojoj 14. sjednici
od 17. svibnja 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora o
prijenosu osnivačkih udjela i istupanju člana društva Radio televizije
Herceg-Bosna d.o.o. Mostar
Članka 1.
Ovim Zaključkom daje se ovlast Općinskom načelniku da u ime općine Grude
zaključi, u formi notarski obrađene isprave, „Ugovor o prijenosu osnivačkih udjela i istupanju
člana društva Rado televizije Herceg-Bosna d.o.o. Mostar“.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-34-787/18
Grude, 17. svibnja 2018. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 37. točka 10., 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 i 8/10), u predmetu davanja u zakup
zemljišta gospodarskom društvu DM Drogerie Markt d.o.o. Sarajevo, Općinsko vijeće Grude
na 14. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku
za zaključivanje ugovora o zakupu
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Članak 1.
Ovim Zaključkom odobrava se davanje u zakup zemljišta na raskrižju ulice Viteza
Ranka Bobana i ulice Mate Bobana za postavljanje dva reklamna jarbola gospodarskom
društvu DM Drogerie Markt d.o.o. Sarajevo.
Članak 2.
Gospodarsko društvo DM Drogerie Markt d.o.o. Sarajevo ne može davati u podzakup
zakupljenu lokaciju bez pismene suglasnosti Općinskog načelnika.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da zaključi ugovor o zakupu lokacije iz članka 1. ovog
Zaključka.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-23-785/18
Grude, 17. svibnja 2018. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 109. stavak 1. 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, 8/10), te članak 32. Zakona o premjeru i katastru
zemljišta (Službeni list SR BiH broj: 14/78,12/87 i 26/90) i (Službeni list R BiH broj: 4/93 i
14/94) koji su preuzeti propisima Federacije BiH kao Federalni propisi, Općinsko vijeće
Grude na 14. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi:
O D L U K U
o izmjeni granica između K.o. Dragićina i K.o. Ružići
Članak 1.
Mijenja se postojeća granica između Katastarskih općina Dragićina i Ružići na potezu
od međne točke 15 do međne točke 16 (opisana u obrascu Zapisnik o omeđivanju) na način
da se međna linije od točke 15 produžava u pravcu zapada ide desnom ivicom lokalnog puta
Grude-Dubrava u dužini oko 90 metara, te skreće prema sjeveru i ide zapadnom stranom
katastarske parcele 2271/186 ( po novoj izmjeri granica na k.č. 1643 I 1644 K.o. Ružići I.) u
dužini oko 130 do međne točke 16. gdje se ponovo uklapa sa starom granicom.
Grafički prikaz izmjene granica čini sastavni dio ove Odluke
Članak 2.
Katastarskoj općini Dragićina pripaja se parcela 2271/186 K.o. Ružići.
Članak 3.
U javnim knjigama, evidentirat će se promjene iz članka 1. ove Odluke
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-908/18
Grude, 17. svibnja 2018. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju 37. alineja 3. 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 14. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu HVIDR-e Grude u 2017. godini
I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o radu Udruge HVIDR-a Grude u 2017. godini.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-41-788/18
Grude, 17. svibnja 2018. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju 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 14. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Grudskih
mažoretkinja Grude u 2017. godini
I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o radu Grudskih mažoretkinja Grude u 2017.
godini.

5

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-14-588/18
Grude, 17. svibnja 2018. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju 37. alineja 17. i 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 14. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole Antuna
Branka i Stanislava Šimića Drinovci u 2017. godini
I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o radu Osnovne škole Antuna Branka i
Stanislava Šimića Drinovci u 2017. godini.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-14-597/18
Grude, 17. svibnja 2018. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju 37. alineja 17. i 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 14. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole
fra Stipana Vrljića Sovići u 2017. godini
I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići
u 2017. godini.
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-14-599/18
Grude, 17. svibnja 2018. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju 37. alineja 17. i 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 14. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Osnovne glazbene
škole „Grude“ Grude u 2017. godini

I.
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole „Grude“ Grude
u 2017. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-580/18
Grude, 17. svibnja 2018. 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) članka 37. točka 10. i 109. stavak 1. 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 14. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u
K.o. Grude-grad
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na
području katastarske općine Grude-grad.
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Članak 2.
Kao građevinsko zemljište u državnom vlasništvu određuje se parcela k.č. 1087/15
zvana „Boboška“ površine 580 m² u K.o. Grude-grad i k.č. 1087/16 zvana „Boboška“
površine 340 m² u K.o. Grude-grad.
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: 01-31-789/18
Grude, 17. svibnja 2018. godine

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), članka 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 i 8/10) rješavajući po zahtjevima u
predmetima raspolaganja nekretninama, Općinsko vijeće Grude na 14. sjednici od 17. svibnja
2018. godine, donosi
Z A K L J U Č AK
o odobravanju prodaje zemljišta u
K.o. Grude-grad izravnom pogodbom
Članak 1.
Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Grude odobrava prodaju zemljišta u vlasništvu
općine Grude u K.o. Grude-grad.
Članak 2.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika, da na temelju ovog Zaključka, može
sklopiti pravni posao notarski obrađen ugovor o prodaji građevinskog zemljišta s:
-

Viktorom Vrdoljakom iz Gruda, za nekretninu označenu kao k.č. 1087/15 zv.
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„Boboška“ u K.o. Grude-grad površine 580 m², po cijeni od 51,00 KM/m²; i
-

Zdravkom Erkapić iz Gruda, za nekretninu označenu kao k.č. 1087/16 zv. „Boboška“
u K.o. Grude-grad površine 340 m², po cijeni od 51,00 KM/m².
Članak 3.
Na temelju ovog Zaključka zaključit će se ugovori o prodaji zemljišta kod notara.
Kupci nekretnina preuzimaju obvezu plaćanja cijene i notarske obrade isprava.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-790/18
Grude, 17. svibnja 2018. 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 14. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Financijski plan JU „VRILO“ Grude za 2018. godinu

I.
Ovim Zaključkom daje se suglasnost na Financijski plan Javne ustanove „VRILO“
Grude za 2018. godinu, broj: 031/18 od 15. 02. 2018. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-14-791/18
Grude, 17. svibnja 2018. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Na temelju odredbi Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine“, 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, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), članka 4. stavak 1. Pravilnika o
vođenju i upotrebi Centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:
32/16), članka 42. st 1. Statuta općine Grude (Službeni glasnik Općine Grude, broj: 1/08 i
2/13 i 3/15), Općinski načelnik Grude, donosi
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ODLUKU
o osnivanju Centra za birački popis općine Grude
Članak 1.
Uvodne napomene
Ovom Odlukom uspostavlja se Centar za birački popis općine Grude (u daljnjem tekstu:
Centar), unutarnja organizacija i sistematizacija centra, osoba koja rukovodi Centrom, ovlast
u vođenju Središnjeg biračkog popisa, odgovornost za rad Centra, odgovornost zaposlenih u
Centru , kao i ostala pitanja bitna za rad Centra.
Unutarnja organizacija, nadležnost i sistematizacija Centra
Centar je sastavni dio Službe za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene
djelatnosti Općine Grude.
Članak 2.
Centar za birački popis uspostavlja se u prostoriji koja će biti vidno označena, opremljena
pored ostalog i jednim računalom koji će se koristi za potrebe centra, telefonskom linijom s
direktnim izlazom, te internet vezom i aplikacijom za vođenje Centralnog biračkog popisa.
Članak 3.
Obuku zaposlenih u Centru obavlja Općinsko izborno povjerenstvo općine Grude (u daljem
tekstu OIP), na osnovu posebnog plana i programa koji je obavezna donijeti u skladu s
planom i programom obuke organa za provođenje izbora, koje donosi Središnje izborno
povjerenstvo Bosne i Hercegovine.
Članak 4.

Nadležnost Centara za birački popis:
a) pruža tehničku pomoć OIP u određivanju biračkim mjesta na teritoriji Općine
Grude i raspoređivanju birača po biračkim mjestima, ažurira podatke o biračkim
mjestima i promjenama biračke opcije u skladu s aktima Središnjeg izbornog
povjerenstva Bosne i Hercegovine, vodi evidenciju o svim naseljenim mjestima i
nazivima svih ulica na teritoriju općine Grude i o svim promjenama obavještava
OIP,
b) prima zahtjeve raseljenih osoba za određivanje ili promjenu biračke opcije i putem
odgovarajućeg programa vrši obradu zahtjeva,
c) prima zahtjeve za promjenu biračke opcije osoba upisanih u izvod iz Središnjeg
biračkog popisa za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, a radi se o osobama koje
su se vratile u zemlju prije roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz Središnjeg
biračkog popisa,
d) sudjeluje u realizaciji izlaganja izvoda iz privremenog Središnjeg biračkog popisa,
e) osigurava uvid u izvod iz Središnjeg biračkog popisa na teritoriji Općine Grude,
f) osigurava i druge podatke za Središnji birački popis koji su utvrđeni aktima
Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine,
g) pruža tehničku pomoć OIP u vezi sa zahtjevima i prigovorima birača koji se
odnose na izvod iz Središnjeg biračkog popisa,
h) pruža tehničku pomoć OIP prilikom imenovanja biračkih odbora (pomoć pri
ždrijebanju, kod izrade akata o imenovanju, obuke biračkih odbora i sl.),
i) pruža tehničku pomoć OIP prilikom provjere i priprema biračkim mjesta za izbore,
j) pruža tehničku pomoć OIP u kampanji obavještavanja birača o svim segmentima u
vezi s izbornim procesom,
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k) pruža tehničku pomoć OIP prilikom objedinjavanja izbornih rezultata na području
općine Grude, a Središnjemu izbornom povjerenstvo Bosne i Hercegovine
obavezan je dostaviti rezultate sa svih redovnih biračkim mjesta u elektronskoj
verziji, urađenoj u računalnom programu dobivenom od Središnjeg izbornog
povjerenstva Bosne i Hercegovine, za sve nivoe i sve kategorije (po političkim
subjektima i kandidatima unutar političkim subjekata) i
l) druge poslove koje mu odredi Središnje izborno povjerenstvo
Bosne i
Hercegovine i OIP.
Centar za birački popis vodi evidenciju podnesenih zahtjeva i prigovora iz stavka 1. točka g)
ovog članka i dužan je čuvati dokumentaciju priloženu uz te zahtjeve i prigovore.
Članak 5.
Rukovođenje i odgovornost za rad Centra
Radom Centra rukovodi i organizira rad Centra pomoćnik načelnika za opću upravu u
suradnji sa Općinskim izbornim povjerenstvom
Općinski načelnik odgovoran je za rad i funkcioniranje Centra za birački popis.
Djelatnik Centra mora postupati savjesno, stručno i odgovorno.
OIP ima pravo izvršiti kontrolu rada Centra za birački popis.
OIP će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti protiv zaposlenog u Centru za birački
popis koji povrjeđuje prava birača ili političkog subjekta ustanovljena Izbornim zakonom
Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o vođenju biračkog popisa.
Centar za birački popis podnosi izvještaj Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i
Hercegovine, putem nadležnog OIP.
Članak 6
Centar osigurava uvid u izvod iz središnjeg biračkog popisa na teritoriju općine, sudjeluje u
realizaciji izlaganja izvoda iz privremenog Središnjeg biračkog popisa , vodi evidenciju
podnesenih zahtjeva i prigovora birača koji se odnose na izvod iz Središnjeg biračkog popisa,
obavlja i druge poslove vezane za Srednji birački popis sukladno aktima Središnjeg izbornog
povjerenstva BiH.
Članak 7.
Za obavljanje poslova iz nadležnosti Centra utvrđeni ovom Odlukom odredit će se djelatnik
općinskog tijela uprave. Za rad u Centru djelatnik ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu
koju utvrđuje Općinski načelnik.
Članak 8
Redovno radno vrijeme Centra za birački popis jednako je radnom vremenu uprave Općine
Grude.
Ako se u određenom vremenu poveća obim posla, Općinski načelnik može samostalno ili na
prijedlog OIP, naložiti da Centar za birački popis radi i duže od redovnog radnog vremena,
kao i da radi u neradne dane, u smjenama i s više izvršitelja.
Centar za birački popis je obavezan na pogodan način obavijestiti birače o radnom vremenu
ovog Centra.
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Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja objavit će se u „ Službenom glasniku općine
Grude“ i na web stranici općine Grude.
OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Broj: 02-05-560/18
Grude, 10. travnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj, v.r.

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

Na temelju članka 22. stavak 1. točka h. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije
Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“, broj 3/09, 18/11 i 11/17), članka 6. Zakona o
državnim službenicima u tijelima državne službe u ŽZH („Narodne novine ŽZH“, broj 16/08,
7/09, 8/12 i 8/13), Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u ŽZH („Narodne
novine ŽZH“, broj 16/08 i 14/13), Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti
tijela državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za obavljanje tih poslova i
ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa („Narodne novine ŽZH“, broj 10/09 i 10/13)
Uredbe o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz
nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici („Narodne novine ŽZH“, broj
10/09) i članka 42. stavak 3. točka 6. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“,
broj 1/08, 2/13 i 3/15) Općinski načelnik općine Grude, donosi
PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela
uprave općine Grude
Članak 1.
Ovim Pravilnikom vrši se dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog
općinskog tijela uprave općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 8/17 i 3/18), u
daljem tekstu: Pravilnik.
Članak 2.
U članku 8. točka 4. naslov Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar podtočke 4.1 Viši referent za katastarsko knjigovodstvo
Pravilnika, iza riječi „građevne“ dodaje se sljedeći tekst „prometne, grafičke, elektrotehničke,
strojarske i ostalih tehničkih struka“.
Članak 3.
U ostalim odredbama Pravilnika iz članka 1. ostaje nepromijenjen.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u Službenom glasniku
općine Grude.
OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Broj: 02-1837-1/17
Grude, 20. travnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj, v.r.
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