SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE GRUDE

Broj: 3/20

Grude, 16. lipnja 2020.
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OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Na temelju Zakona o javnim cestama („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“ broj 3/12 i 20/19), te članka 7. i 65. Pravilnika o održavanju javnih
cesta („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj 5/13), članka 31. Odluke o
komunalnom redu („Službeni glasnik općine Grude“ broj 2/10 i 1/14) i članka 37. alineja
2. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik općine Grude” broj: 1/08, 2/13 i 3/15),
Općinsko vijeće Grude na 29. sjednici od 16. lipnja 2020. godine, donosi
OPERATIVNI PROGRAM
zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta
u razdoblju 2020./2021. godine na području općine Grude
1. Uvod
Pod Zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provođenje radova
neophodnih za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim
uvjetima. Izvodi se, kada je zbog zimskih pojava (snijeg, poledica, led i dr.) ugroženo
normalno odvijanje prometa.
Zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta, u razdoblju 2020./2021. godine
organizira se za razdoblje od 15. studenog 2020. do 15. ožujka 2021. godine 24 sata dnevno.
Provedbom operativnog programa zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta
upravlja Općinski načelnik putem Službe za gospodarstvo inspekcijski nadzor i civilnu
zaštitu općine Grude.
Zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta, u razdoblju 2020./2021. godine
provode za to od strane općine Grude, javnim natječajem izabrane pravne ili fizičke osobe.
Planom Zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju
2020./2021. godine obuhvaćeno je čišćenje i posipanje cesta u dužini od 142,85 km
pravaca prvog prioriteta, te 64,21 km pravaca drugog prioriteta.
Program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta, u razdoblju 2020./2021.
godine provodit će se u četiri stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Stupnjevi
pripravnosti određeni su Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“ broj 5/13) a ovise o vremenskim uvjetima i zemljopisno
klimatskim značajkama područja.
Na cestama koje su operativnim programom svrstane u I. razinu prioriteta, prohodnost
se mora osigurati u roku od 5 sati u nizinskom odnosno 8 sati u planinskom području, od
trenutka prestanka padalina. Na cestama II. razine prioriteta u vrijeme snježnih padalina i
pojave ledene kiše ne može doći do zastoja u odvijanju prometa duže od 6 sati u tijeku dana.
Prohodnost je osigurana, ako visina snijega na cestama I. i II. prioritetnog razreda ne
prelazi 10 cm, a promet je moguć uz upotrebu zimske opreme vozila.
2. Mjesta pripravnosti
Provedbom operativnog programa zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta
upravlja Općinski načelnik putem Službe za gospodarstvo inspekcijski nadzor i civilnu
zaštitu općine Grude, koji su u stalnoj vezi s predsjednicima Mjesnih zajednica, dok su svi
timovi zimskog održavanja povezani mobilnim telefonima.
Timovi za provođenje zimskog održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta prema
operativnom programu djeluju iz sljedećih mjesta pripravnosti:
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•
•
•
•
•
•

Grude Centar,
Drinovci
Ružići
Donji Mamići
Tihaljina
Sovići

3. Popis cesta koje je potrebno čistiti zajedno s razinom njihovih prioriteta
3.1. Zimski uvjeti na cijelom području općine Grude
3.1.1. Lokalne ceste i gradske ulice prvog prioriteta po Mjesnim zajednicama

MJESNA ZAJEDNICA

Naziv lokalne caste ili ulice
L12-M6-Cerov Dolac-Borajna (dio)
L16-Lokvari (L13)-Marijanovići
(dio)

Σ Borajna
Dio L12( M6-Cerov Dolac-Borajna)
Dio L13-M6-Gaj-D.MamićiPodledinac-Ledinac-L15 (dio)
M6 Gospodarska zona-L13
Σ Cerov Dolac-Pogana Vlaka
L14 (Grude-Dragićina-Brzice)
Dubrava-Kamp-M6
Σ Dragićina
Dio L1 Drinovci-Police-Grude
(R421-Bartuluša-Graovište)
Dio L4-Tihaljina-Peć Mlini Drinovci
(R 421-Bartuluša-Peć Mlini)
Dio L5-Donji Vranješi-DrinovačkoBrdo-Ploca
L6-Stipići-Majići-granica RH
L6a-L6-Vituša-Bilo Polje-PlaviloR421(Plavilo-Kamenice-Vituša)
Dio L10 R421-Krenica
L11-R421-Kongora-L10
Σ Drinovci
M6-Put prema polju
M6-Crkva-Jurinovac
Dio L17(M6–Škola–Galići,
Ćukovača)
M6- Donja Mala
Jurinovac-Brig
Σ Gorica
Ul. Fra Gabre Grubišića
Ul. Mate Bobana
Ul. Dr. Ante Starčevića

Dužina
(km)
3,10
2,80
5,90*
3,20
4,30
2,40
9,90*
4,70
1,50
6,20*
2,50
2,70
5,50
4,20
3,80
2,00
4,50
25,20*
0,50
1,00
2,00
0,80
0,52
4,82*
0,86
0,25
0,20
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Ul. Stjepana Radića
Ul. A.B. Šimića-Južna obilaznicaul.Bili Brig
Ul. S.S. Kranjčevića
Ul. k.Tomislava
Ul. Andrijice Šimića
Put Topale
Put Krištalice
Čarapuša
Ul. A.B.Šimića
Bostan
Boboška
Put Otoka
Ul. Ivana Alilovića
L18a-Grude-Marići (Lončaci)
L18b-Grude-Ćorluke
L18c-Grude-Cere-G.Zorići-R420
Crljena jama
Begleri
Σ Grude centar
Dio L10 (M6-Alagovac- BarićiBlaževići)
L10 - Šimići
Σ Grude zapad
Dio L13 (M6-Gaj-D.MamićiPodledinac-Ledinac-L15)
L15-R420-Čolaci-Alpeze
Σ Ledinac-Podledinac
M6-Strmac
Σ Pocrte
Dio L7 (Puteševica-Tihaljina) +
Vekići + Seline
L8 (Jabuka-Gornja Mahala)
Σ Puteševica-Jabuka
Dio L1-(M6 (Prispa)-Police
L2 (M6-Stočić-Crkva - L1)
L2a-(M6-Stočić )
Σ Ružići
L10a-Blaževići-M6
Σ Sovići Donji
M6-Grizelji-Misiri-Vokići M6
M6-Boguti-Knezovići
M6-Dom-Zorići Solde
M6-Jelići-Misiri
Σ Sovići Gornji
L3 (R421 Crkva-Cerov Dolac M6)
Dio L3a ( Groblje Dubrava-Brdo) +
dio L3 a (R421-Leke-Mlinarevići)
R421-Lukende

0,40
1,80
0,42
0,50
0,43
0,50
0,36
0,45
0,97
0,10
0,20
1,00
0,10
2,60
4,80
5,20
1,50
0,60
23,24*
2,00
1,20
3,20*
3,50
2,85
6,35*
1,50
1,50*
5,60
3,00
8,60*
5,00
7,00
1,64
13.64*
1,60
1,60*
1,60
0,30
0,30
0,55
2,75*
5,00
4,20
1,25
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Dio L4 (Jakšenica- HE Peć-Mlini)
Dio L7 (R421-Puteševica)
L9 (L7-Kolaci Perići –Klobuk)
M6-Dubrava/Bilkići
Σ Tihaljina
R420-Put za Police
R420-Alpeze i Vukoje
R420-Bondže
R420-Bandića kuće
R420-Put Čolaci
Šušnjari
Palci
Put za groblje
Put za Bošnjake i Palce
Σ Višnjica-Medovići

4,80
5,20
4,00
0,85
25.30*
1,30
0,70
0,50
0,60
0,50
0,40
0,90
0,20
0,40
5,50*

3.1.2. Lokalne, nerazvrstane ceste i gradske ulice drugog prioriteta po Mjesnim zajednicama

MJESNA ZAJEDNICA

Naziv lokalne ceste ili ulice
L12 Marjanovići
L16 - Tabakovići-Marići-BraćićiL16
L12-Sekići
L12-Grganović
L12-Majići
L12-Božići
L12- Mijasović-Kamo
L12-Jozići
L12-Prokos

Σ Borajna
Crkva-Grive
Gospodarska zona-Pezeri
Škola (Pogana Vlaka)-Macani-L13
L13-Gornje Brzice-L13
L12-Truba
L12-Mikulići (Carevići)
Σ Cerov Dolac-Pogana Vlaka

Dužina
(km)
0,33
0,87
1,40
0,81
0,18
0,16
0,10
1,00
1,30
6,15*
0,70
0,40
1,63
0,68
0,40
0,85
4.66*

Σ Dragićina
R421-Dubrava
Put za Leventiće
L6-Vituša
Drinovačko Brdo-Arambašići
Put za Miliće
L6a-Kamenice-Eljuge-R421
Put za Novu Malu

1,40
0,72
0,50
1,90
1,90
1,95
1,16
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R421-Draga-Kurban
Bartuluša Prisoje
L1-Bovani-R421
Put za Glavaše
Graovište-Bunarina
Blaževići

2,46
1,00
0,97
0,40
1,15
1,50
17,01*

L10-Kulina - Šimići
M6-Groblje (Kravar)

2,70
0,66
3.36*
1,44
1,04
0,75
3.23*
0,47
0,85
0,30
1,62*

Σ Drinovci
Σ Gorica
Σ Grude centar
Σ Grude zapad
L13-Solomunovići-Tice-L15
L13-Donje Alpeze
L13-Podledinac
Σ Ledinac-Podledinac
M6-Šimunovići (Jug)
Rupine
Elezovići
Σ Pocrte
Σ Puteševica-Jabuka
L1-Lončine
L1-Logare
L1-Pejići
L1-Donji Ćutuci
L1-Madune
L2-Ljiljkuša-Radmilovac
L2-Lipovac
L2-Vlaka
L2-Zajkić
L2-Iličići
L2-Stočić
L2-Bilići
L2-M6
M6-Igralište
L1-Groblje (Seline)-Jurčići
L2-Vranješi-(Jurčići)
M6-Marjanovići-Seline
M6-Marića Strana
M6-Kanjić
Σ Ružići
M6-Zvonik

0,72
0,30
0,39
0,33
0,30
1,30
0,30
0,45
0,35
0,30
0,55
0,46
0,50
0,30
1,70
0,30
2,40
0,40
0,50
11.85*
0,31
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M6-Bošnjaci
M6-Šimići
M6-Prlići
M6-Vlašići
M6-Spajići (Jug)
Σ Sovići Donji

0,34
0,20
0,23
0,29
0,66
2.03*

Σ Sovići Gornji
L7-Zaside (Gornje i Donje)
L7-Mijatovići
L9-Perići
L9-Tolići-Kolaci
R421 (Čaršija)-Jamuština
L3-Grad
L7-Bijakuša
L4-Čepe
R421-Dubrava (Radmila)
L3-Zidine
L3-Šejin Dolac
L3-Razdolje
L3-Ančići
Σ Tihaljina

3,40
1,00
0,95
1,70
1,30
1,95
0,72
0,90
0,67
0,33
0,50
0,88
0,85
15.15*

4. Mehanizacija
U sklopu javnog natječaja za izbor pravnih ili fizičkih osoba koje će provoditi
operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2020./2021.
godine, odrediti će se broj i vrsta mehanizacije potrebne za provedbu ovoga programa.
5. Dinamika provođenja pojedinih aktivnosti u Operativnom programu zimskog
održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta kroz stupnjeve pripravnosti
Člancima 68., 69.,70., 71.,72. Pravilnika o održavanju i javnih cesta („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“ broj 5/13), utvrđuje da se Operativni program zimskog
održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta, u razdoblju 2020./2021. godine provodi prema
stupnjevima pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i zemljopisno
klimatskim karakteristikama područja.
Pripremni radovi zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta, uključuju
organiziranje mjesta pripravnosti i obilježavanje rubova kolnika na cestama izvan urbane
zone.
Prvi stupanj pripravnosti prema operativnom programu zimskog održavanja lokalnih i
nerazvrstanih cesta označava uvođenje 24-satnih dežurstva u mjestima pripravnosti sa
osiguranim potrebnim brojem ljudi i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe, također
se provodi kontrola stanja cesta i sprječavanje poledice.
Drugi stupanj pripravnosti podrazumijeva uključivanje u rad svih odabranih izvođača koji
provode preventivno posipavanje prilaza javnim objektima i ustanovama te brdskim
autobusnim linijama.
Treći stupanj pripravnosti zimskog održavanja provodi se kada se očekuje dugotrajnije
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padanje snijega koje zahtijeva posebne radove uklanjanja snijega s kolnika.
Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kada snježne oborine imaju karakter elementarne
nepogode i kada raspoloživ broj ljudi i mehanizacije nije dovoljan za uklanjanje snijega. Ovaj
stupanj pripravnosti nije obuhvaćen Program uklanjanja snijega i leda sa lokalnih i
nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2020/2021 godine. U tom slučaju postupa se kao i u
slučaju drugih elementarnih nepogoda (poplava, potresa itd.), te dolazi do potpune
mobilizacije svih raspoloživih resursa pod zapovjedništvom Stožera civilne zaštite općine
Grude.
Odluku o uvođenju određenog stupnja pripravnosti donosi rukovoditelj operativnog
programa zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta.
6. Izvješćivanje o poduzetim radovima
Pravne ili fizičke osobe koje su javnim natječajem odabrane za provedbu operativnog
programa zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta dužne su svakodnevno
izvješćivati Službu za gospodarstvo inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu o stanju javno
prometnih površina, lokalnih i nerazvrstanih cesta.
7. Predviđena količina materijala za posipavanje
U sklopu javnog natječaja za izbor pravnih ili fizičkih osoba koje će provoditi
operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2020./2021.
godine, odlučiti će se o količini i kakvoći kamene sipine kojom će se vršiti posipanje istih.
U urbanom dijelu Gruda, gdje postoji javna kanalizacija nije dozvoljeno posipanje
kamene sipine, već se posipanje vrši isključivo soli.
8. Procjena troškova zimske službe
U sklopu javnog natječaja za izbor pravnih ili fizičkih osoba koje će provoditi
operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2020/2021
godine, utvrditi će se udio sredstava za zimsko održavanje iz proračunske stavke namijenjene
za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta (613724).
9. Informiranje o stanju prohodnosti na cestama
Služba za gospodarstvo inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu u zimskom razdoblju
koordinira i prati prohodnost lokalnih i nerazvrstanih cesta te pruža informacije svim
zainteresiranima.
10. Nadzor
Nadzor nad provođenjem Operativnog programa zimskog održavanja lokalnih i
nerazvrstanih cesta u razdoblju 2020./2021. godine vrši Općinsko vijeće Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-23-1165/20
Grude, 16. lipnja 2020. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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Na temelju članka 9. stavak (2) Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji
Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/07,
17/11, 21/17 i 20/19), članka 37. alineja 35. 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 29. sjednici od 16.
lipnja 2020. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Općinskog pravobraniteljstva Grude
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Općinsko pravobraniteljstvo Grude (u daljnjem tekstu:
Pravobraniteljstvo), utvrđuje njegova mjerodavnost i organizacija rada, propisuje postupak za
imenovanje, smjenjivanje i prestanak rada pravobranitelja, zamjenika pravobranitelja i
uređuju druga pitanja u svezi s radom Pravobraniteljstva.
Članak 2.
(1) Pravobraniteljstvo je samostalno tijelo koje sukladno propisima, poduzima mjere u
svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine Grude (u daljem tekstu: Općina).
(2) Pravobraniteljstvo obavlja i druge poslove određene zakonom i ovom Odlukom.
Članak 3.
Pravobraniteljstvo je općinsko tijelo koje svoju funkciju obavlja sukladno Ustavu,
zakonima, drugim propisima i općim aktima.
Pravobraniteljstvo
Zapadnohercegovačke.

ima

Članak 4.
pečat, sukladno

Zakonu

o

pečatu

Županije

Članak 5.
(1) Sjedište Pravobraniteljstva je u Grudama, Ulica Republike Hrvatske 15a.
(2) Na zgradi u kojoj je smješteno Pravobraniteljstvo mora biti istaknuta natpisna
ploča s nazivom Pravobraniteljstva, na način propisan zakonom.
Članak 6.
(1) Općinska tijela, poduzeća i druge pravne osobe dužne su Pravobraniteljstvu
dostavljati podatke i obavijesti o ugrožavanju, narušavanju ili osporavanju prava i stvari u
vlasništvu općine radi poduzimanju pravnih radnji i sredstava za koje je Pravobraniteljstvo
ovlašteno.
(2) Tijela iz stavka (1) ovoga članka dužna su, na zahtjev Pravobraniteljstva, dostaviti
podatke, obavijesti i spise koji su mu potrebni za poduzimanje radnji za koje je ovlašteno.
(3) Pravobraniteljstvo poduzima pravne radnje i sredstva za ostvarivanje funkcije za
koju je osnovano na vlastitu inicijativu.
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Članak 7.
(1) Propisi kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika u
tijelima državne službe odgovarajuće se primjenjuju i na državne službenike i namještenike
Pravobraniteljstva, ako zakonom nije drukčije određeno.
(2) Zakonski propisi o upravi koji se odnose na rukovođenje i odgovornost
rukovoditelja tijela uprave odgovarajuće se primjenjuju i na Pravobranitelja i njegove
zamjenike, ako zakonom nije drugačije određeno.
II. DJELOKRUG I ORGANIZACIJA PRAVOBRANITELJSTVA
Članak 8.
(1) Pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa
Općine, njegovih tijela i tijela koja nemaju svojstvo pravne osobe, a koja se financiraju iz
proračuna Općine ili u odnosu na njih Općine obavlja osnivačka prava i drugih institucija čiji
je osnivač Općina.
(2) Pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa i
zastupa javna poduzeća, javne ustanove i druge pravne osobe čiji je osnivač, odnosno
suosnivač Općine, ukoliko je to predviđeno aktom o osnivanju pravne osobe i ako je to
zastupanje moguće po pravilima postupka u kojem bi se obavljalo zastupanje.
Članak 9.
(1) Poslove zastupanja tijela i pravnih osoba iz članka 8. ove Odluke
Pravobraniteljstvo obavlja u svim sudskim postupcima i upravnom postupku, sukladno
zakonima i ovoj Odluci.
(2) Tijela i pravne osobe iz članka 8. ove Odluke dužna su pravodobno izvijestiti
Pravobraniteljstvo o slučajevima u kojima je ono ovlašteno zastupati ih, ulagati pravna
sredstva i poduzimati zakonom određene pravne radnje i dostaviti svu dokumentaciju, a na
zahtjev Pravobranitelja, dostaviti podatke, obavijesti i spise koji su mu potrebni za
poduzimanje radnji za koje je ovlašteno.
(3) U obavljanju poslova zastupanja, Pravobraniteljstvo je ovlašteno poduzimati sve
radnje koje poduzima stranka u postupku.
(4) Ako Pravobraniteljstvo ocijeni da ne treba pokrenuti određeni postupak ili da treba
povući tužbu, ili da ne treba izjaviti određeni pravni lijek, obavještava o tome subjekt koji
zastupa.
(5) Ako se ne postigne suglasnost u mišljenju ili ako subjekt ne odgovori u
određenom roku, konačnu odluku donosi Pravobraniteljstvo i o tome obavještava subjekt koji
zastupa.
(6) Iznimno, u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, Pravobraniteljstvo,
kada ocjeni da je potrebno, može u sporovima veće vrijednosti ili složenijim sporovima i
postupcima, predložiti Općinskom načelniku da može dati ovlasti za zastupanje odvjetničkom
uredu.
(7) Ukoliko u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, Pravobraniteljstvo
ocjeni da je potrebno, može u pojedinim sporovima i postupcima dati ovlasti za zastupanje
tijela Općine osobi uposlenoj u tom tijelu koju za to odredi rukovoditelj tijela, odnosno
Općine.
Članak 10.
(1) Ako Pravobraniteljstvo treba, sukladno svojim ovlastima, zastupati stranke
čiji su interesi u suprotnosti, a jedna od njih je Općine, Pravobraniteljstvo će zastupati Općinu.
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(2) Ako Pravobraniteljstvo treba, sukladno svojim ovlastima, zastupati stranke čiji su
interesi u suprotnosti, a ni jedna od tih stranaka nije Općina, Pravobraniteljstvo neće zastupati
te stranke.
Članak 11.
(1) Pravobraniteljstvo pruža stručnu pomoć tijelima i pravnim osobama iz članka 8.
ove Odluke u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u svezi sa zaključivanjem
ugovora imovinsko-pravne prirode.
(2) Tijela i pravne osobe iz članka 8. ove Odluke dužna su pribaviti pravno mišljenje
Pravobraniteljstva prije zaključivanja ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu, prijenosu na
privremeno ili trajno korištenje stvari uz naknadu ili bez naknade, ugovora o koncesiji,
ugovora o građenju, kao i o drugim ugovorima kojima se pribavljaju stvari ili raspolaže
stvarima, odnosno materijalnim pravima.
(3) Nije obvezno pribavljanje pravnog mišljenja Pravobraniteljstva kada je predmet
ugovora iz stavka (2) ovoga članka pokretna stvar ili imovinsko pravo čija vrijednost ne
prelazi 5.000,00 KM.
(4) Mišljenja iz stavka (1) i (2) ovoga članka Pravobraniteljstvo daje najkasnije u
roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva i potrebne dokumentacije, a u naročito složenim
slučajevima u roku od 30 dana.
Članak 12.
U postupku donošenja općih akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava
i obveze prema stvarima i vlasništvu Općine, obvezno se pribavlja mišljenje Pravobranitelja.
Članak 13.
(1) Tijela i pravne osobe iz članka 8. ove Odluke dužni su zaključeni ugovor
imovinsko-pravne prirode dostaviti Pravobraniteljstvu u roku od 15 dana od dana zaključenja
ugovora.
(2) Ako Pravobraniteljstvo ocijeni da je zaključeni ugovor ništavan, podnijeti će tužbu
za utvrđivanje ništavosti, a u slučaju da ugovorena cijena ne odgovara prometnoj vrijednosti tužbu za poništenje ugovora ili izmjenu ugovora.
III. PRAVOBRANITELJ I ZAMJENIK PRAVOBRANITELJA
Članak 14.
(1) Poslove Pravobraniteljstva obavlja Općinski pravobranitelj (u daljnjem tekstu:
Pravobranitelj).
(2) Pravobranitelj predstavlja Pravobraniteljstvo, rukovodi njegovim radom i obavlja
prava i dužnosti utvrđene Zakonom o pravobraniteljstvu Županije Zapadnohercegovačke,
drugim županijskim propisima i ovom Odlukom.
(3) Pravobranitelj može imati jednog zamjenika općinskog pravobranitelja ( u daljem
tekstu: Zamjenik).
Članak 15.
(1) Zamjenik obavlja poslove iz djelokruga Pravobraniteljstva koje mu odredi
Pravobranitelj.
(2) U zastupanju pred sudovima i drugim tijelima Zamjenik ima ovlasti
Pravobranitelja.
(3) Kada je Pravobranitelj spriječen ili odsutan zamjenjuje ga Zamjenik i o tome
Pravobranitelj donosi pismeno rješenje.
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(4) Kada je Pravobranitelj radi izvanrednih okolnosti spriječen obavljati funkciju
Pravobranitelja ili nije imenovan, Odlukom Općinskog vijeća odredit će se Zamjenik koji će
obavljati funkciju Pravobranitelja dok traju te okolnosti.
Članak 16.
(1) Pravobranitelja i Zamjenika imenuje, smjenjuje i razrješava većinom glasova
Općinskog vijeće, na prijedlog Načelnika.
(2) Postupak imenovanja Pravobranitelja i Zamjenika provodi se na temelju javnog
natječaja sukladno Zakonu o pravobraniteljstvu Županije Zapadnohercegovačke i ovoj
Odluci.
(3) Javni natječaj za imenovanje Pravobranitelja i Zamjenika objavljuje Općinski
načelnik.
(4) Javni natječaj sadrži: naziv Pravobraniteljstva, zakonske uvjete koje kandidati za
Pravobranitelja ili Zamjenika trebaju ispunjavati, rok za podnošenje prijava, dokaze i podatke
koje uz prijavu treba podnijeti, te naziv tijela kome se podnosi.
(5) Procedura raspisivanja javnog natječaja za imenovanje Pravobranitelja pokreće se
devedeset dana prije isteka mandata.
(6) Ukoliko do isteka mandata Pravobranitelja ne bude okončan postupak izbora po
javnom natječaju isti nastavlja obavljati dužnost do okončanja postupka izbora.
Članak 17.
(1) Za Pravobranitelja i Zamjenika može biti imenovana osoba koja je državljanin
Bosne i Hercegovine, koja je diplomirani pravnik ili ima završeno visoko obrazovanje
najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koje se vrednuje s 240 ECTS bodova
pravne struke, ima položen pravosudni ispit te ima iskazane stručne i radne sposobnosti.
(2) Za Pravobranitelja i Zamjenika može biti imenovana osoba koja pored uvjeta iz
prethodnog stavka ima najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog
ispita na pravnim poslovima u Pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim
tijelima, javnim poduzećima, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama.
Članak 18.
(1) Kandidat podnosi prijavu za imenovanje nadležnom tijelu iz članka 16. ove
Odluke, neposredno ili preporučeno poštom.
(2) Rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja.
(3) Uz prijavu za imenovanje kandidat prilaže dokaze o ispunjavanju zakonskih uvjeta
za Pravobranitelja, odnosno Zamjenika, i podatke o dosadašnjem radu.
(4) Prijave kandidata s dokazima i podacima obrađuje Povjerenstvo kojeg imenuje
Općinski načelnik, te utvrđuje listu kandidata abecednim redom, koju zajedno s mišljenjem o
stručnim sposobnostima kandidata dostavlja Općinskim načelniku kao ovlaštenom
predlagatelju, na daljnju proceduru.
(5) Prijave kandidata koje ne sadrže tražene podatke i dokaze neće se uzeti u
razmatranje.
Članak 19.
(1) Pravobranitelj se imenuje na razdoblje od šest godina i može biti ponovno
imenovan bez ograničenja broja mandata.
(2) Zamjenik se imenuje bez ograničenja trajanja mandata.
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Članak 20.
(1) Odluku o imenovanju, predsjednik Općinskog vijeća dostavlja imenovanom
kandidatu i Pravobraniteljstvu u koje je Pravobranitelj, odnosno Zamjenik imenovan.
(2) Odluka o imenovanju objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Grude“.
(3) Poslije provedenog postupka imenovanja ovlašteni predlagatelj vraća
dokumentaciju kandidatima koji nisu imenovani.
Članak 21.
(1) Prije stupanja na dužnost Pravobranitelj i Zamjenik daju prisegu pred
predsjednikom Općinskog vijeća.
(2) Tekst prisege glasi:
„Prisežem da ću se u obavljanju službe Pravobranitelja – Zamjenika, pridržavati Ustava
Županije i zakona i da ću službu obavljati savjesno.“
(3) Ukoliko Pravobranitelj i Zamjenik bez opravdanih razloga ne prisegnu u roku od
30 dana od dana imenovanja, smatra se da nisu ni imenovani.
Članak 22.
(1) Pravobranitelju i Zamjeniku izdaje se službena iskaznica.
(2) Službena iskaznica izdaje se na temelju Pravilnika o iskaznici ministra Pravosuđa i
uprave Županije Zapadnohercegovačke.
Članak 23.
(1) Pravobranitelj i Zamjenik dužni su čuvati svoj ugled i ugled Pravobraniteljstva.
(2) Pravobranitelj i Zamjenik ne smiju pripadati ni jednoj političkoj stranci niti
sudjelovati u njezinim aktivnostima.
(3) Pravobranitelj odnosno Zamjenik ne može biti zastupnik u Skupštini Županije
odnosno vijećnik u Općinskom vijeću.
(4) Bračni drugovi, srodnici u pravoj liniji, odnosno srodnici u pobočnoj liniji do
drugog stupnja ne mogu obavljati službu Pravobranitelja odnosno Zamjenika u istom
Pravobraniteljstvu.
(5) Pravobranitelj, odnosno Zamjenik, ne može obavljati drugu službu ili posao.
(6) Službe i poslovi nespojivi s dužnošću Pravobranitelja, odnosno Zamjenika,
utvrđeni su posebnim pravilnikom koji donosi Ministar pravosuđa i uprave Županije
Zapadnohercegovačke.
(7) Pravobranitelj i Zamjenik ne mogu biti kazneno gonjeni, materijalno odgovorni ili
lišeni slobode zbog iskazanog mišljenja, odnosno odluke ili poduzete radnje u obavljanju
službe osim u slučaju ukoliko je te aktivnosti poduzeo s namjerom da sebi ili drugom pribavi
protupravnu imovinsku korist ili drugom nanese štetu.
Članak 24.
(1) Pravobranitelju služba prestaje istekom mandata, smjenjivanjem, podnošenjem
ostavke i umirovljenjem.
(2) Zamjeniku služba prestaje smjenjivanjem, podnošenjem ostavke ili umirovljenjem.
(3) Pravobranitelju, odnosno Zamjeniku prestaje služba u slučaju promjene
organizacije Pravobraniteljstva, kao što je spajanje, razdvajanje ili prestanak rada
Pravobraniteljstva.
(4) Pravobranitelju prestaje služba istekom vremena na koje je imenovan, ukoliko se
sukladno zakonu i ovoj Odluci ne provede postupak ponovnog imenovanja, o čemu odluku
donosi Općinsko vijeće.
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Članak 25.
(1) Postupak smjenjivanja Pravobranitelja i Zamjenika pokreće se i provodi sukladno
Zakonu o pravobraniteljstvu Županije Zapadnohercegovačke.
(2) U postupku smjenjivanja Pravobranitelju i Zamjeniku bit će omogućeno da se
očituju o razlozima smjenjivanja.
Članak 26.
(1) Pravobranitelj i Zamjenik mogu podnijeti ostavku na obavljanje službe Općinskom
vijeću.
(2) Pravobranitelju, odnosno Zamjeniku, koji je podnio ostavku na obavljanje službe,
služba prestaje danom prihvaćanja podnesene ostavke, a najkasnije u roku od 30 dana od dana
podnošenja ostavke Općinskom vijeću.
Članak 27.
Na prava i dužnosti Pravobranitelja i Zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o
pravobraniteljstvu Županije Zapadnohercegovačke.
Članak 28.
(1) Odredbe Zakona o parničnom postupku o izuzeću sudaca ili sudaca porotnika
odgovarajuće se primjenjuju i na izuzeće Pravobranitelja i Zamjenika.
(2)
O izuzeću Pravobranitelja, odnosno Zamjenika, odlučuje županijski
pravobranitelj.
IV. PRAVO NA PLAĆU, NAKNADU PLAĆE I OSTALE NAKNADE
Članak 29.
(1) Pravobranitelj i Zamjenik imaju pravo na plaću za vrijeme provedeno na radu.)
(2) Pravobranitelj i zamjenik ostvaruju pravo na plaću danom stupanja na dužnost.
Članak 30.
Plaća se utvrđuje množenjem osnovice s utvrđenim koeficijentom i tako utvrđeni iznos
uvećava se za 0,5 % za svaku započetu godinu radnog staža Pravobranitelja odnosno
Zamjenika, a najviše do 20%.
Članak 31.
(1) Osnovicu iz članka 30. ove Odluke za obračun plaće Pravobranitelja i Zamjenika
utvrđuje se odlukom Općinskog vijeća.
(2) Koeficijent za utvrđivanje plaće Pravobranitelja i Zamjenika određuje se Odlukom
Općinskog vijeća, sukladno značaju dužnosti koju obavlja.
Članak 32.
(1) Pravobranitelj i Zamjenik imaju pravo na naknadu plaće zbog bolesti ili ozljede i
naknadu plaće nakon prestanka službe u skladu sa Zakonom o pravobraniteljstvu u Županiji
Zapadnohercegovačkoj.
(2) Pravobranitelj i Zamjenik imaju pravo na ostale naknade koje nemaju karakter
plaće, sukladno propisima koji važe za državne službenike.
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V. DJELATNICI PRAVOBRANITELJSTVA
Članak 33.
(1) Stručne i administrativno-tehničke poslove u Pravobraniteljstvu vrše službenici i
namještenici uz ispunjavanje uvjeta propisanih zakonom i drugim propisima.
(2) Poslove stručnog savjetnika u Pravobraniteljstvu može obavljati osoba koja je
diplomirani pravnik, ili ima završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog
sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova pravne struke, s položenim stručnim
ispitom.
(3) Stručni savjetnik po pismenoj ovlasti Pravobranitelja odnosno Zamjenika može
zamjenjivati Pravobranitelja ili Zamjenika, u radnjama i zastupanju u predmetima pred sudom
ili drugim tijelima, sukladno navodima u toj pismenoj ovlasti i zakonu koji procesno regulira
konkretne postupke.
Članak 34.
(1) U Pravobraniteljstvu se može zasnovati radni odnos s određenim brojem
pripravnika, koji su diplomirani pravnici, odnosno imaju završeno visoko obrazovanje
najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova
pravne struke.
(2) Broj pripravnika iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje Pravobranitelj aktom o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.
Članak 35.
Unutarnje ustrojstvo i način rada u Pravobraniteljstvu utvrđuje Pravobranitelj,
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Pravobraniteljstva, po prethodno pribavljenoj
suglasnosti Načelnika.
Članak 36.
Pravobraniteljstvo podnosi Općinskom vijeću i Općinskom načelniku izvješće o
svome radu, kao i o uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona i drugih propisa od
značaja za ostvarivanje funkcije Pravobraniteljstva.
VI. SREDSTVA ZA RAD PRAVOBRANITELJSTVA
Članak 37.
Sredstva za rad Pravobraniteljstva osiguravaju se u proračunu Općine.
Članak 38.
(1) Financijsko i materijalno poslovanje Pravobraniteljstva obavlja se na način i po
postupku koji važi za tijela državne uprave.
(2) Za radnje poduzete u zastupanju pred sudovima i drugim tijelima,
Pravobraniteljstvo ima pravo na naknadu troškova prema Tarifi o nagradama i naknadi
troškova za rad odvjetnika.
(3) Sredstva koja prilikom zastupanja ostvari Pravobraniteljstvo prihod su proračuna
Općine.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Pravobraniteljstvo je pravni slijednik Općinskog pravobraniteljstva Grude, ukinutog
Zakonom o Pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, u pogledu svih prava i
obveza.
15

Članak 40.
(1) Pravobranitelj koji je stupio na dužnost prije stupanja na snagu ove Odluke,
nastaviti će s radom u Pravobraniteljstvu i obavljati poslove Pravobranitelja do imenovanja
Pravobranitelja po raspisanom natječaju.
(2) Započeti natječajni postupak za imenovanje Pravobranitelja okončat će se po
odredbama Zakona o pravobraniteljstvu Županije Zapadnohercegovačke i ove Odluke.
Članak 41.
Na sva pitanja koja nisu posebno regulirana ovom Odlukom odgovarajuće se
primjenjuju odredbe Zakona o pravobraniteljstvu Županije Zapadnohercegovačke.
Članak 42.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-08-1166/20
Grude, 16. lipnja 2020. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 62. stavak 1. točka 4. Zakona o ustanovama („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke„ broj: 7/98 i 21/12), članaka 2. i 4. Zakona o likvidacijskom
postupku („Službene novine F BiH“ broj: 29/03) i članaka 2. i 3. Statuta JU „Narodna
knjižnica“ Grude broj: 01-01/02 od 20.12.2002. godine, Općinsko vijeće Grude na 29.
sjednici od 16. lipnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o prestanku rada Javne ustanove „Narodna knjižnica“ Grude
Članak 1.
Prestaje s radom Javna ustanove „Narodna knjižnica“ Grude, Viteza Ranka Bobana
bb, osnovana Odlukom općinskog vijeća Grude broj: 01-38-590/02 od 20.12.2020. godine
(„Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/02), MBS: 64-05-0003-15 (stari broj 2-54), JIB:
4272153780000.
Članak 2.
Ustanova prestaje s radom po okončanju postupka likvidacije.
Članak 3.
Za likvidatora javne ustanove predlaže se Josip Tomić, Pogana Vlaka 70, 88343 Donji
Mamići, JMB: 2507986150085.
Članak 4.
Likvidator je dužan nadležnom sudu podnijeti prijedlog za likvidaciju javne ustanove,
kao i predočiti mu popis imovine i obveza ustanove, te poduzeti sve potrebne radnje za
provođenje postupka likvidacije društva kod nadležnog suda.
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Članak 5.
Likvidator je dužan, najkasnije do kraja poslovne godine, napraviti i podnijet
Skupštini na odobrenje početnu likvidacijsku bilancu. Skupština društva dužna je istovremeno
sa odobrenjem početnog likvidacijskog bilanca razriješiti upravu.
Članak 6.
Likvidator je dužan okončati tekuće poslove društva, naplatiti potraživanja, unovčiti
ostalu imovinu i izmiriti obveze društva.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1169/20
Grude, 16. lipnja 2020. 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 29. sjednici od 16. lipnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju građevinskog zemljišta u državnom
vlasništvu u K.o. Ružići i K.o. Drinovci
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na
području K.o. Ružići i K.o. Drinovci.
Članak 2.
Kao građevinsko zemljište u državnom vlasništvu određuju se slijedeće parcele:
-

k.č. 2610/35 zv. „Trojnica“ površine 805 m2, upisanu u Posjedovni list broj 253 za
K.o Ružići i z.k. uložak broj 30 za k.o. SP Ružići,
k.č. 408/141 zv. „Strana“ površine 520 m², upisanu u Posjedovni list broj 253 za K.o
Ružići i z.k. uložak broj 30 za k.o. SP Ružići,
k.č. 1571/438 zv. „Debela ljut“ površine 320 m², upisanu u Posjedovni list broj 253
za K.OoRužići i z.k. uložak broj 30 za k.o. SP Ružići,
k.č. 1424/662 zv. „Petnik“ površine 420 m², upisanu u Posjedovni list broj 586 za K.o
Drinovci i z.k. uložak broj 4 za k.o. SP Drinovci.

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 građevinska parcela.
Temeljem ove Odluke, općina Grude će se na nekretninama iz članka 2. ove Odluke, u
zemljišnim knjigama upisat kao vlasnik, u katastarskom operatu korisnik 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: 01-31-1171/20
Grude, 16. lipnja 2020. 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 zahtjevu Marijana
Marijanovića sina Gojka iz Borajne, Općinsko vijeće Grude na 29. sjednici od 16. lipnja
2020. godine, donosi
Z A K L J U Č AK
o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom
Članak 1.
Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Grude odobrava prodaju zemljišta u vlasništvu
općine Grude u K.o. Donji Mamići.
Članak 2.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika, da na temelju ovog Zaključka, može
sklopiti pravni posao notarski obrađen ugovor o prodaji građevinskog zemljišta s Marijanom
Marijanovićem sinom Gojka iz Borajne, za nekretninu označenu kao k.č. 7995/5 k.o. Donji
Mamići, zv. „Poljanice“ površine 165 m², po cijeni od 5 KM/m².
Članak 3.
Na temelju ovog Zaključka zaključit će se ugovor o prodaji zemljišta kod notara.
Kupac nekretnine 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: 01-31-1167/20
Grude, 16. lipnja 2020. 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), 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 zahtjevu Marine
Dujmović kćeri Josipa Vladislava iz Sarajeva, zastupanoj po punomoćniku Mladenu (Ante)
Brzica, Općinsko vijeće Grude na 29. sjednici od 16. lipnja 2020. godine, donosi
Z A K L J U Č AK
o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Ružići
izravnom pogodbom Marini Dujmović
Članak 1.
Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Grude odobrava prodaju zemljišta u vlasništvu
općine Grude u K.o. Ružići.
Članak 2.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika, da na temelju ovog Zaključka, može
sklopiti pravni posao notarski obrađen ugovor o prodaji građevinskog zemljišta s Marinom
Dujmović kćeri Josipa Vladislava iz Sarajeva, zastupanoj po punomoćniku Mladenu (Ante)
Brzica, za nekretninu označenu kao k.č. 2610/35 k.o. Ružići, zv. „Trojnica“ površine 805 m²,
po cijeni od 5 KM/m².
Članak 3.
Na temelju ovog Zaključka zaključit će se ugovor o prodaji zemljišta kod notara.
Kupac nekretnine 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: 01-31-1652/19
Grude, 16. lipnja 2020. 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) Općinsko vijeće Grude na 29.
sjednici od 16. lipnja 2020. godine, donosi
Z A K L J U Č AK
o odobravanju prodaje građevinskih zemljišta
u K.o. Ružići izravnom pogodbom
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Članak 1.
Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Grude odobrava prodaju građevinskih zemljišta u
vlasništvu općine Grude u K.o. Ružići.
•

•

Članak 2.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika, da na temelju ovog Zaključka,
može sklopiti pravni posao notarski obrađen ugovor o prodaji građevinskog
zemljišta s Vladom (Joze) Iličić iz Ružića, za nekretninu označenu kao k.č.
408/141 k.o. Ružići, zv. „Strana“ površine 520 m², po cijeni od 6,00 KM/m²;
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika, da na temelju ovog Zaključka,
može sklopiti pravni posao notarski obrađen ugovor o prodaji građevinskog
zemljišta s Marijanom (Slobodan) Kukavica, Ivana (Slobodan) Pavković,
Mirjana (Slobodan) Vukoja i Zdravka Vranješ ud. Slobodana, za nekretninu
označenu kao k.č. 1571/438 k.o. Ružići, zv. „Debela ljut“ površine 320 m², po
cijeni od 10,00 KM/m²;

Članak 3.
Na temelju ovog Zaključka zaključit će se ugovor o prodaji zemljišta kod notara.
Kupac nekretnine 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: 01-31-784/20
Grude, 16. lipnja 2020. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

--------------------- 0 -------------------Na temelju članka 363. stavak 3. točka 4. 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 zahtjevu Župe
Svetog Ante Padovanskog Raskrižje, Općinsko vijeće Grude na 29. sjednici od 16. lipnja
2020. godine, donosi
Z A K L J U Č AK
o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići
izravnom pogodbom Župi sv. Ante Padovanskog Raskrižje
Članak 1.
Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Grude odobrava prodaju građevinskog zemljišta u
vlasništvu općine Grude u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom Župi sv. Ante
Padovanskog Raskrižje.
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Članak 2.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika, da na temelju ovog Zaključka, može
sklopiti pravni posao notarski obrađen ugovor o prodaji građevinskog zemljišta sa Župom
Svetog Ante Padovanskog Raskrižje, za nekretninu označenu kao k.č. 8661/128 k.o. Donji
Mamići, zv. „Gradilište“ površine 6.141 m², po cijeni od 1 KM/m².
Članak 3.
Na temelju ovog Zaključka zaključit će se ugovor o prodaji zemljišta kod notara.
Kupac nekretnine 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: 01-31-1170/20
Grude, 16. lipnja 2020. 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), 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 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 29.
sjednici od 16. lipnja 2020. godine donosi
Z A K L J U ČA K
o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude
putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Drinovci
Članka 1.
Ovim Zaključkom prodaje se građevinsko zemljište u vlasništvu općine Grude putem
javnog nadmetanja-licitacije označeno kao k.č. 1424/662 zv. „Petnik“ površine 420 m2, K.o.
Drinovci.
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. ovog Zaključka 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.
Prodaju nekretnina iz članka 1. ovog Zaključka izvršit će 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.
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 notarske isprave za sve nekretnina iz članka 1.
ovog Zaključka.
Kupoprodajnim ugovorom će se regulirati način plaćanja nekretnine iz članka 1. ovog
Zaključka.
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1436/19
Grude, 16. lipnja 2020. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r

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

Na temelju članka 33. stavak 2. i članka 110. Stavak 2. Statuta općine Grude
(„Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i članaka 33. stavak 2. Poslovnika
Općinskog vijeća Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19)
Općinsko vijeće Grude na 29. sjednici od 16. lipnja 2020. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju člana Odbora za branitelje
I.
Franjo Barić razrješava se dužnosti člana Odbora za branitelje Općinskog vijeća
Grude, zbog smrti.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-41-1168/20
Grude, 16. lipnja 2020. godine

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 i 3/19) na temelju Prijedloga Općinskog načelnika Grude za
ispravku tiskarske greške, broj: 02-05-1131/20 od 5. lipnja 2020. godine, vrši se
I S P R A V K A
tiskarske pogreške u aktu Općinskog vijeća Grude

I.
U Odluci o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u
Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka –Poljanice“ broj: 01-31-1628/17 od 27. listopada 2017.
godine („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 7/17) u članku 2. alineja 17. vrši se ispravka na
način da umjesto „7.652 m2“ treba stajati „6.992 m2“.
II.
Ova Ispravka objavit će se u „Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1628-1/17
Grude, 16. lipnja 2020. godine

Tajnik Općinskog vijeća
Miljenko Pezer, v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj:
1/08, 2/13 i 3/15) i članka 3. Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima pogođenim
posljedicama proglašene nepogodne uzrokovane korona virusom COVID 19 («Službeni
glasnik općine Grude», broj: 2/20) Općinski načelnik donosi
PRAVILNIK
o načinu realizacije Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama
proglašene nepogodne uzrokovane korona virusom COVID 19
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se utvrđuje način realizacije mjera propisanih Odlukom o mjerama
pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nepogodne uzrokovane korona
virusom COVID 19 («Službeni glasnik općine Grude», broj: 2/20) u daljnjem tekstu: Odluka.
Članak 2.
Poduzetnici će pravo na mjere pomoći propisane u članku 2. Odluke ostvariti na
temelju raspisanog javnog poziva od strane Općinskog načelnika.
O pristiglim prijavama će odlučivati tročlano povjerenstvo imenovano od strane
Općinskog načelnika.
Povjerenstvo će prema podnesenim zahtjevima donositi odluke o pravu na pomoć.
Nezadovoljna stranka će imati pravo prigovora na odluke povjerenstva Općinskom
načelniku u roku od 3 dana od dana donošenja iste.
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Članak 3.
Mjera iz članka 2. stavak 1. pod a) Odluke realizirati će se na način da će se oni
poduzetnici koji budu zadovoljavali uvjete javnog poziva osloboditi od obaveze plaćanja
porez na tvrtku za 2020. godinu.
Onim poduzetnicima koji budu zadovoljavali uvjete javnog poziva, a avansno su
platiti porez na tvrtku za 2020. godinu, izvršiti će se povrat isplaćenog iznosa na temelju
odluke Povjerenstva.
Članak 4.
Mjera iz članka 2. stavak 1. pod b), c), d i e) Odluke će se realizirati na temelju odluke
Povjerenstva o pravu na mjeru.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku općine Grude.
OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Broj: 02-14-843/20
Grude, 8. svibnja 2020. godine

Načelnik
Ljubo Grizelj, v.r

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

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj:
1/08, 2/13 i 3/15) i članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije BiH», broj:
39/09, 22/06 i 43/10), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o prestanku stanja prirodne nepogode
Članak 1.
Djelovanje odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode na području općine Grude
broj: 02-44-525/20 od 18.03. 2020. godine, prestaje s danom 02.06.2020. godine.
Članak 2.
Ovom odlukom prestaju ovlaštenja Stožera civilne zaštite da rukovodi akcijama zaštite
i spašavanja nastalih kao posljedica prirodne nepogode.
Članak 3.
Obavezuju se tijela uprave, odnosno općinske službe za upravu da u okviru svoje
redovne djelatnosti obavljaju i dodatne djelatnosti koje se odnose na otklanjanje svih
posljedica koje su nastale od prirodne nepogode.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
općine Grude“.
OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Broj: 02-44-1087/20
Grude, 2. lipnja 2020. godine

Načelnik
Ljubo Grizelj, v.r
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