SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE GRUDE

Broj: 4/17

Grude, 21. travnja 2017.
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OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Temeljem članka 37. alineja 30. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik općine
Grude” broj 1/08, 2/13 i 3/15), članka 34. stavak 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine
ŽZH“, broj 7/98) članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji
Zapadnohercegovačkoj («Narodne novine ŽZH», broj 21/12), Općinsko vijeće Grude na 6.
sjednici od 21. travnja 2017. godine, donosi
R J E Š E N J E
o konačnom imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Grude
I.
U Upravno vijeće Centra za socijalni rad Grude imenuju se:
1. Franka Zorić, predsjednik,
2. Marija Iličić, član,
3. Dijana Primorac, član.
II.
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-774/17
Grude, 21. travnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 34. stavak 3. Zakona o ustanovama (“Narodne novine ŽZH” broj
7/98) i članka 37. alineja 30. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik općine Grude” broj
1/08, 2/13 i 3/15) i članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Županiji Zapadnohercegovačkoj («Narodne novine ŽZH», broj 21/12), Općinsko vijeće Grude
na 6. sjednici od 21. travnja 2017. godine, donosi
R J E Š E N J E
o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog
vijeća Javne ustanove „VRILO“ Grude
I.
U Upravno vijeće Javne ustanove „VRILO“ Grude imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Mladen Ćorluka, predsjednik,
Daniela Perić, član,
Ivana Barišić, član,
Stjepan Vlašić, član,
Ante Galić, član,
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II.
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-775/17
Grude, 21. travnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 37. alineja 30. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik općine
Grude” broj 1/08), članka 24. Statuta Javnog poduzeća “KOMUNALNO” d.o.o. Grude
(“Službeni glasnik općine Grude” broj 1/14) i članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj («Narodne novine ŽZH», broj 21/12),
Općinsko vijeće Grude na 6. sjednici od 21. travnja 2017. godine, donosi
R J E Š E N J E
o konačnom imenovanju predsjednika i članova
Nadzornog odbora J.P.“KOMUNALNO” d.o.o. Grude
I.
U Nadzorni odbor J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. Grude imenuju se:
1. Alen Kondža, predsjednik,
2. Josip Tomić, član,
3. Frano Glavaš, član.
II.
Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-773/17
Grude, 21. travnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 2.2, 2.3, 2.4 stavak 1. i članka 2.12 stavak 5. 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, 7/14
i 31/16) i Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju i obuci članova izbornog
povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj:
6/16 i 13/16), Općinsko vijeće Grude na 6. sjednici od 21. travnja 2017. godine, donosi
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R J E Š E N J E
o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Grude
I.
U Općinsko izborno povjerenstvo Grude imenuju se:
1. Ante Kolobarić, predsjednik,
2. Draženka Prlić, član,
3. Jozo Tica, član.
II.
Općinsko izborno povjerenstvo imenuje se na mandatno razdoblje od 7 (sedam)
godina.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od Središnjeg izbornog
povjerenstva BiH.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-776/17
Grude, 21. travnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 2.12 stavak 6. 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, 7/14 i 31/16), Općinsko
vijeće Grude na 6. sjednici od 21. travnja 2017. godine, donosi
R J E Š E N J E
o razrješenju Općinskog izbornog povjerenstva Grude
I.
Razrješavaju se dužnosti predsjednika i članova Općinskog izbornog povjerenstva
Grude, zbog isteka mandata:
1. Ante Kolobarić, dipl. iur., predsjednik,
2. Dražana Braćić, dipl.iur., član,
3. Mladenko Barić, dipl. iur., član.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od Središnjeg izbornog
povjerenstva BiH.
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III.
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-772/17
Grude, 21. travnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članaka 6. i 76. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 25/03 i 67/05) i članaka 37. i 109. stavak. 1. Statuta općine Grude
(„Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinsko vijeće Grude na 6.
sjednici od 21. travnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Drinovci

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na području
K.o. Drinovci.
Članak 2.
Kao građevinsko zemljište u državnom vlasništvu određuju se parcela označena kao
k.č. 1424/658, zvana „Petnik“ površine 476 m2, upisana u z.k. uložak broj 4 k.o. SP-Drinovci,
Posjedovni list 586 za k.o. Drinovci.
Članak 3.
Na predmetnoj nekretnini navedenoj u članku 2. ove Odluke u zemljišnim knjigama i
u katastarskom operatu izvršit će se upis promjene kulture, tako da će se umjesto postojeće
kulture upisati gradilište.
Na predmetnoj nekretnini navedenoj u članku 2. ove Odluke, općina Grude će se u zemljišnim
knjigama upisat kao vlasnik, odnosno korisnik u katastarskom operatu s dijelom 1/1.
Članak 4.
Na nekretnini 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: 01-31-770/17
Grude, 21. travnja 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 109. stavak 1. 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 6. sjednici od 21. travnja 2017. godine, donosi
O D L U K U
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
općine Grude u K.o. Drinovci izravnom pogodbom
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Grude odobrava prodaju neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu općine Grude u K.o. Drinovci.
Članak 2.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika Ljubu Grizelja da na temelju ove
Odluke može sklopiti pravni posao, notarski obrađen ugovor o prodaji građevinskog
zemljišta sa Ivicom (Tomislav) Pandžić iz Drinovaca, za nekretninu označenu kao k.č.
1424/658 zv. „Petnik“, površine 476 m2, upisana u z.k. uložak broj 4 u K.o. SP-Drinovci i
PL 586 za K.o. Drinovci, po tržišnoj cijeni od 7,20 KM/m2.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke zaključit će se ugovori o prodaji zemljišta kod notara.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku općine Grude".
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1752/16
Grude, 21. travnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju 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, 8/10),Općinsko vijeće Grude na 6. sjednici, od 21. travnja
2017. godine, donosi:
O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra
Članak 1.
Utvrđuje se ukidanje statusa javnog dobra nekretnine u općoj upotrebi državno
zemljište označeno kao k.č. 3254/6, zvana „Grebine“ u naravi ostalo neplodno zemljište,
površine 80 m2, upisano u Posjedovni list broj 1243 za k.o. Drinovci, na ime Pandžić Petra
Hrvoslav sa dijelom od 1/1, te zk. uložak 1063 K.o. SP Drinovci.
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Članak 2 .
U zemljišnim knjigama, brisati će se izvršeni upis zemljišta iz točke 1. ove Odluke kao
nekretnina u općoj upotrebi – javno dobro i istovremeno će se upisati kao državno vlasništvo,
čiji je nositelj prava raspolaganja općina Grude.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
Obrazloženje
Hrvoslav Pandžić sin Petra iz Drinovaca zastupan po punomoćnici Ivani Grizelj odvjetnici iz
Gruda,obratio se ovom Vijeću sa zahtjevom kojim traži da se ukine status javnog dobra,
zemljištu opisanom u točki 1. ove Odluke, a koje imenovani drži u posjedu i upisan je u
katastarskom operatu kao posjednik istog.
Uvidom u posjedovni list broj: 1254 za k.o. Drinovci , utvrđeno je da se tražena parcela vodi
kao posjed Hrvoslava Pandžića sina Petra iz Drinovaca sa dijelom od 1/1, a uvidom u izvod iz
zk.uloška broj 1063 k.o. SP Drinovci, utvrđeno je da se spomenuto zemljište u zemljišnoj
knjizi vodi kao javno dobro.
Očevidom na licu mjesta je utvrđeno da ono predstavlja dvorište uz stambeni objekt
podnositelja zahtjeva, te je potrebito da Općinsko vijeće svojom odlukom istom ukine status
javnog dobra.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-438/17
Grude, 21. travnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 9. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine
FBiH“, broj 17/14) i članka 110. stavak 2. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik općine
Grude” broj 1/08, 2/13) Općinsko vijeće Grude na 6. sjednici od 21. travnja 2017. godine,
donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog
građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije,
I.
U Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta
putem javnog nadmetanja – licitacije imenuju se:
1. Antonela Slišković, predsjednica, 1. Anđelka Zucić, zamjenica predsjednika,
2. Nediljka Alerić, član,
2. Maja Mrvelj, zamjenica člana,
3. Željka Penava, član,
3. Srećko Paradžik, zamjenik člana.
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II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku općine Grude”.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-768/17
Grude, 21. travnja 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 Ante Miloša sina Jerke iz Gruda, u predmetu
utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kojemu je izgradio pomoćne
gospodarske objekte, Općinsko vijeće Grude na 6. sjednici od 21. travnja 2017. godine,
donosi;
R J E Š E N J E
I. Na građevnom zemljištu označenom kao:
a.) k.č. 6/134, površine 54 m2 upisana u z.k. uložak broj: 30 u K.o. SP-Ružići (stara
izmjera) a koja po novoj izmjeri odgovara parceli označenoj kao k.č.1028/7 upisana u
Posjedovni list broj 160 u K.o. Grude–grad.
b.) K.č.6/133 površine 1.040 m2 upisana u z.k. uložak broj: 30 u K.o. SP-Ružići (stara
izmjera) a koja odgovara parceli označenoj kao kč.1028/6 upisana u Posjedovni list
broj 160 u K.o. Grude–grad i k.č. 6/135, površine 250 m2, u upisana u z.k. ložak broj:
30 u K.o. SP-Ružići i u Posjedovni list broj 146 u K.o. Ružići II., a one u naravi
predstavljaju jednu građevnu parcelu.
Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Ante Miloša sina Jerke iz Gruda sa dijelom od 1/1 kao
investitora pomoćnih gospodarskih objekata izgrađenih na tom zemljištu.
II. Za zemljište iz točke I. dispozitiva ovog Rješenja investitor je dužan uplatiti naknadu u
iznosu od 6.048,00 KM (slovima:šestisućačetrdesetosam konvertibilnih maraka) u roku od 15
dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja, na račun proračuna općine Grude broj:
3381402200192317, te pristojbu na Rješenje u iznosu od 200,00 KM na depozitni račun
općine Grude broj: 3380002210353622 u istom roku kao i naknadu za zemljište.
III. Na zemljištu iz točke I. dispozitiva ovog Rješenja, nakon pravomoćnosti Rješenja,
zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Ljubuški u Grudama, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Ante Miloša sina Jerke iz Gruda, sa dijelom od 1/1, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu, dok će se u katastarskom operatu
evidentirati nastale promjene i upisati novi posjednik, a sve nakon pravomoćnosti Rješenja i
dokaza o uplati naknade za zemljište kao i dokaza o uplati pristojbe na Rješenje.
Obrazloženje
Ante Miloš sin Jerke iz Gruda, podnio je zahtjev ovom Vijeću, da mu se odobri kupnja
zemljišta u vlasništvu općine Grude radi oblikovanja njegove vlasničke parcele označene kao
kč.1031/1 upisana u Posjedovni list 725 u k.o. Grude-grad. U zahtjevu imenovani navodi da
se traženo zemljište nalazi uz njegovu vlasničku parcelu.
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Povodom zahtjeva imenovanog proveden je postupak na način da je u spis pribavljena
odgovarajuća zemljišno-knjižna dokumentacija, Stručno izvješće Odjela za prostorno
uređenje nadležne službe broj: 05-1 -31-423 /17 od 10.travnja 2017. godine, te je pribavljen
nalaz i procjena vrijednosti predmetnog zemljišta od strane ovlaštenog sudskog vještaka
građevinske struke.
Nakon provedenog postupka utvrđeno je slijedeće:
- da se predmetno zemljište u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu vodi kao državno
vlasništvo i da na licu mjesta predstavlja dvije građevinske parcele koje dijeli kolski put
izgrađen od strane podnositelja zahtjeva, a da se građevna parcela iz točke I. b.) sastoji od
dvije katastarske čestice koje čine jedinstvenu građevinsku parcelu.
- da su na obje građevinske parcele izgrađeni pomoćni gospodarski objekti, čiji investitor je
Ante Miloš sin Jerke iz Gruda, tako da se u konkretnom slučaju treba primijeniti članak 61.
Zakona o građevnom zemljištu F BiH, jer se ne radi o oblikovanju parcele i nema mjesta
primjeni članka 363. Zakona o stvarnim pravima.
- da prema Stručnom Izvješću Odjela prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05-1-31423/17 od 10. travnja 2017. godine, predmetno zemljište predstavlja ostalo građevinsko
zemljište sa ograničavajućim uvjetima gradnje zbog dalekovoda koji prelazi preko njega, ali
da postojeći objekti obzirom na njihovu namjenu i vrstu mogu ostati u prostoru u smislu
odredaba Zakona o prostornom uređenju.
Na temelju ovako utvrđenog činjeničnog stanja, razvidno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 6.
Zakona o građevinskom zemljištu i da se uz naknadu od 4,50 KM/m2 podnositelju zahtjeva
utvrđuje pravo vlasništva na zemljištu iz točke I. dispozitiva uz naknadu od 6.048,00 KM za
ukupnu površinu.
Cijena zemljišta od 4,50 KM/m2 je u utvrđena je kao tržišna cijena od strane ovlaštenog
sudskog vještaka građevinske struke Žarka Zorića iz Gruda, angažiranog u ovom predmetu od
strane Draženka Vranješa, predsjednika Općinskog vijeća Grude.
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: 01-31-340/17
Grude, 21. travnja 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 Zdenka Tomića sina Jerke iz Donjih
Mamića, u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kojemu je
izgradio pomoćni gospodarski objekt, Općinsko vijeće Grude na 6. sjednici od 21. travnja
2017. godine, donosi;
R J E Š E N J E
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I. Na građevnom zemljištu označenom kao k.č. 61/430, površine 737 m2, upisano u z.k. ul.
broj 6 u K.o. Mamići (stara izmjera), a koja po novoj izmjeri odgovara kč.7302/13 upisana u
posjedovni list broj: 156 u K.o. Donji Mamići, utvrđuje se pravo vlasništva u korist Zdenka
Tomića sina Jerke iz Donjih Mamića, kao investitora pomoćnog gospodarskog objekta
sagrađenog na tom zemljištu.
II. Za zemljište iz točke I. dispozitiva ovog Rješenja investitor je dužan uplatiti naknadu u
iznosu od 3.316,50 KM (slovima: tritisućetristošesnaest konvertibilnih maraka i 50 feninga)
u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja, na račun proračuna općine Grude
broj: 3381402200192317, te pristojbu na Rješenje u iznosu od 200,00 KM na depozitni račun
općine Grude broj: 3380002210353622 u istom roku kao i naknadu za zemljište.
III. Na zemljištu iz točke I. dispozitiva ovog Rješenja, nakon pravomoćnosti Rješenja,
zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Ljubuški u Grudama, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Zdenka Tomića sina Jerke iz Donjih Mamića, sa dijelom od 1/1, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu, dok će se u katastarskom
operatu evidentirati nastale promjene i upisati novi posjednik, a sve nakon pravomoćnosti
Rješenja i dokaza o uplati naknade za zemljište kao i dokaza o uplati pristojbe na Rješenje.
Obrazloženje
Zdenko Tomić sin Jerke iz D. Mamića, podnio je zahtjev ovom Vijeću, da mu se temeljem
članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu, utvrdi pravo vlasništva na zemljištu opisanom u
točci I. dispozitiva ovog Rješenja, na kojemu je izgradio pomoćni gospodarski objekt, bez
prava korištenja radi građenja.
Povodom zahtjeva investitora proveden je postupak na način da je u spis pribavljena
odgovarajuća zemljišno-knjižna dokumentacija, Stručno izvješće Odjela za prostorno
uređenje nadležne službe broj: 05/1-31-219/17 od 20. veljače 2017. godine .
Nakon provedenog postupka utvrđeno je slijedeće:
- da se predmetno zemljište u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu vodi kao državno
vlasništvo,
- da je na istom sagrađen pomoćni gospodarski objekt, čiji investitor je Zdenko Tomić sin
Jerke iz D. Mamića,
- da prema Stručnom Izvješću Odjela prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05/1-31-219/
17 od 20. veljače 2017. godine,za predmetni objekt može naknadno izdati odobrenje za
gradnju,
- da je Javnim oglasom za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grude putem licitacije od 4.
listopada 2016. godine oglašavana i prodaja građevinskih parcela u D. Mamićima, a njihova
početna cijena je određena u iznosu od 4,00 KM,
- da je Rješenjem ovog Vijeća 2013. godine, dodijeljena na korištenje građevna parcela po
cijeni od 4,5 KM/m2.
Na temelju ovako utvrđenog činjeničnog stanja, razvidno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 61
Zakona o građevinskom zemljištu i da se uz naknadu od 4,50 KM/m2 podnositelju zahtjeva
utvrđuje pravo vlasništva na zemljištu iz točke I dispozitiva.
Cijena zemljišta od 4,5 KM/m2 je u određena je sukladno formiranoj cijeni po kojoj je općina
Grude već prodala građevinske parcele sa ovog lokaliteta.
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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: 01-31-1202/16
Grude, 21. travnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 26. Zakona o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH, 26/16“) i članka 37. točke 2. Statuta općine Grude,
(„Službeni glasnik općine Grude, 1/08, 2/13 i 3/15“) Općinsko vijeće Grude na 6. sjednici od
dana 21. travnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o pokretanju aktivnosti za prelazak na riznični način poslovanja
Članak 1.
Ovom Odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik za pokretanje aktivnosti za uvođenje
rizničnog poslovanja.
Članak 2.
Aktivnosti iz članka 1. ove Odluke uključuju, usvajanje pripremnih akata, instrukcija i
pravilnika za prelazak na riznični način poslovanja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-771/17
Grude, 21. travnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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