SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE GRUDE

Broj: 5/17

Grude, 16. lipnja 2017.
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OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Temeljem članaka 6. i 76. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 25/03 i 67/05) i članka 37. točka 10. i 109. stavak 1. Statuta općine Grude („Službeni
glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinsko vijeće Grude na 7. sjednici od 16.
lipnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju građevinskog zemljišta u državnom
vlasništvu u K.o. Dragićina, K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na području K.o.
Dragićina, K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići.
Članak 2.
Kao građevinsko zemljište u državnom vlasništvu određuju se parcele označene kao:
-

k.č. 1136/66 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 625 m2,
k.č. 1136/67 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 622 m2,
k.č. 1136/68 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 625 m2,
k.č. 1136/69 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 625 m2,
k.č. 1136/70 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 300 m2,
k.č. 1136/71 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 463 m2,
k.č. 1136/72 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 652 m2,
k.č. 1136/73 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 702 m2,
k.č. 2271/216 zv. „Debela Ljut“ upisana u zk. uložak K.o. Ružići broj: 30 i
Posjedovni list 253 u K.o. Ružići, površine 875 m2, i
k.č. 8659/2 zv. „Poljanice“ upisana u Posjedovni list 156 u K.o. Donji Mamići
nova izmjera što odgovara k.č. 61/431 (stara izmjera) upisana u zk. uložak broj:
6 u K.o. Mamići, površine 35 m2.

Članak 3.
Na nekretninama navedenim u članku 2. ove Odluke u zemljišnim knjigama i u katastarskom
operatu izvršit će se upis promjene kulture i to umjesto postojeće kulture upisat će se gradilište.
Temeljem ove Odluke, općina Grude će se na nekretninama iz članka 2. ove Odluke, u
zemljišnim knjigama upisat kao vlasnik, odnosno korisnik u katastarskom operatu s dijelom
1/1.

Članak 4.
2

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: 01-31-1070/17
Grude, 16. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima («Službene novine
Federacije BiH» broj: 66/13 i 100/13), članka 4. Pravilnika o postupku Javnog natječaja za
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i
gradova («Službene novine Federacije BiH» broj: 17/14), članaka 2.,5. i 6. Odluke o postupku,
načinima i uvjetu raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude («Službeni glasnik
općine Grude» broj: 3/15), članka 37. točka 10. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine
Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 95. Poslovnika Općinskog vijeća Grude («Službeni
glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/10 i 8/10), Općinsko vijeće Grude na 7. sjednici od 16.
lipnja 2017. godine, donosi
O D L U K U
o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog
nadmetanja–licitacije u K.o. Dragićina i K.o. Ružići
Članka 1.
Ovom Odlukom prodaje se građevinsko zemljište u vlasništvu općine Grude putem
javnog nadmetanja-licitacije označeno kao:
-

k.č. 1136/66 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 625 m2,
k.č. 1136/67 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 622 m2,
k.č. 1136/68 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 625 m2,
k.č. 1136/69 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 625 m2,
k.č. 1136/70 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 300 m2,
k.č. 1136/71 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 463 m2,
k.č. 1136/72 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 652 m2,
k.č. 1136/73 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina
Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 702 m2, i
k.č. 2271/216 zv. „Debela Ljut“ upisana u zk. uložak broj 30 u K.o. Ružići
Posjedovni list 253 K.o. Ružići, površine 875 m2.
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Početna tržišna cijena građevinskog zemljišta iz prethodnog stavka bit će određena
procjenom ovlaštenog sudskog vještaka.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi javni oglas za prodaju građevinskog zemljišta
iz članka 1. ove Odluke putem javnog nadmetanja-licitacije.
Članak 3.
Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu
na transakcijski račun općine Grude, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne
cijene nekretnine iz članka 1. ove Odluke.
Sudioniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta, jamčevina
će se vratiti u roku od 15 (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Članak 4.
Postupak prodaje nekretnine iz članka 1. ovog Zaključka licitacijom, izvršit će
Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog
nadmetanja-licitacije, sukladno odredbama Odluke o postupku, načinima i uvjetima
raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude.
Članak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju rezultata javnog nadmetanja-licitacije, po
dostavljenom izvješću Povjerenstva o rezultatima licitacije s uspješnim ponuditeljem može
zaključiti kupoprodajni ugovor u formi notarske isprave za nekretninu iz članka 1. ove Odluke.
Kupoprodajnim ugovorom će se regulirati način plaćanja nekretnine iz članka 1. ove
Odluke.
Kupac nekretnine preuzima obvezu plaćanja cijene nekretnine i notarske obrade isprava.
Kupoprodajnim ugovorom će se definirati način i vrijeme predaje nekretnine u posjed
kupca.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1071/17
Grude, 16. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 363. stavak 3. točka 3. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH
(„Službene novine Federacije BiH“,broj: 66/13 i 100/13), članka 24. Odluke o postupku,
načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude („Službeni glasnik
općine Grude“, broj: 3/15), i članka 110. stavak 13 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 7. sjednici od 16. lipnja 2017. godine, donosi
Z A K L J U Č AK
o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta
u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom
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Članak 1.
Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Grude odobrava prodaju neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude u K.o. Donji Mamići.
Članak 2.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika Ljubu Grizelja, da na temelju ovog
Zaključka, može sklopiti pravni posao notarski obrađen ugovor o prodaji građevinskog
zemljišta sa JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, za nekretninu označenu kao k.č. 8659/2 zv.
„Poljanice“ upisana u Posjedovni list 156 u K.o. Donji Mamići nova izmjera što odgovara k.č.
61/431 (stara izmjera) upisana u zk. uložak broj 6 u K.o. Mamići, površine 35 m2, po cijeni od
120 KM/m2.
Članak 3.
Na temelju ovog Zaključka zaključit će se ugovor o prodaji zemljišta kod notara.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku općine Grude".
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1073/17
Grude, 16. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 110. stavak 3. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik općine Grude“
broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 100. točka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Grude («Službeni
glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/10 i 8/10), Općinsko vijeće Grude na 7. sjednici od 16.
lipnja 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja,
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća u općini Grude u 2016. godini
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 2016. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Predsjednik
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Broj: 01-44-1031/17
Grude, 16. lipnja 2017. godine

Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 37. alineja 6. i članka 109. Statuta općine Grude („Službeni glasnik
općine Grude“, broj 1/08, 2/13 i 3/15), članka 95. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(„Službeni glasnik općine Grude“, broj 1/08, 2/10 i 8/10), te članka 10. i 15. Zakona o
energijskoj učinkovitosti F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 22/17), Općinsko vijeće Grude
na 7. sjednici od 16. lipnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o pristupanju izradi Akcijskog plana energijske učinkovitosti općine Grude
Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se proces izrade Akcijskog plana energijske učinkovitosti
općine Grude za razdoblje 2018. – 2020. godina uz uvažavanje:
• postojećih strateških i planskih dokumenata po vertikalnim i horizontalnim razinama;
• postojećeg tehničkog stanja javnih objekata i sustava, te razvojnih prioriteta i potreba
Općine;
• raspoloživih i budućih kapaciteta Općine;
• pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju.
Članak 2.
Akcijski plan energijske učinkovitosti općine Grude u potpunosti treba:
• uvažavati ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu dimenziju razvoja;
• osigurati vertikalnu usuglašenost s prioritetima Akcijskih planova energijske
učinkovitosti viših razina vlasti, predstavljajući instrument za operacionalizaciju
Akcijskih planova energijske učinkovitosti na razini FBiH/RS i BiH;
• osigurati komplementaranost i usklađenost sa strateškim razvojnim dokumentima
(vremenski, sadržajno i metodološki) kako bi se osigurao dugoročni socio-ekonomski
razvoj Općine.
Članak 3.
Proces izrade Akcijskog plana energijske učinkovitosti općine Grude bit će zasnovan na
principima održivog razvoja.
Članak 4.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da imenuje Koordinatora i Tim za energijsku
učinkovitost (TEE) za proces izrade Akcijskog plana energijske učinkovitosti općine Grude.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Predsjednik
6

Broj: 01-17-1072/17
Grude, 16. lipnja 2017. godine

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. točka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(«Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/10 i 8/10), u predmetu davanja u zakup zemljišta
Javnom poduzeću Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (u daljnjem tekstu: JP HT d.d.
Mostar), Općinsko vijeće Grude na 7. sjednici od 16. lipnja 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju u zakup zemljišta JP HT d.d. Mostar na lokalitetu Gorica
I.
Ovim Zaključkom odobrava se davanje u zakup zemljišta JP HT d.d. Mostar za smještaj
bazne postaje (kontejner i antenski stup s pripadajućom opremom i priborom), na dijelu k.č.
519/5 K.O. Gorica zvane „Dionica“ površine 110 m².
II.
JP HT d.d. Mostar će ovo zemljište koristiti za postavljanje bazne postaje (kontejner i
antenski stup s pripadajućom opremom i priborom) uz pravo korištenja pristupnog puta i
izgradnje elektro mreže preko ostatka parcele.
III.
JP HT d.d. Mostar ne može davati u podzakup zakupljeno zemljište bez pismene
suglasnosti Općinskog načelnika.
IV.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da zaključi ugovor o zakupu zemljišta iz članka I. ovog
Zaključka uz mjesečnu zakupninu od 450,00 KM.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1069/17
Grude, 16. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

Na temelju Zakona o javnim cestama („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“ broj 3/12), te članka 7. i 65 Pravilnika o održavanju javnih cesta
(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj 5/13), i članka 31. Odluke o
komunalnom redu („Službeni glasnik općine Grude“ broj 2/10 i 1/14), Općinsko vijeće
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Grude na 7. sjednici od 16. lipnja 2017. godine, donosi
OPERATIVNI PROGRAM
zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta
u razdoblju 2017./2018. 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 2017./2018. godine
organizira se za razdoblje od 15. studenog 2017. do 15. ožujka 2018. 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 2017./2018. godine
provode za to od strane općine Grude, javnim natječajem izabrane pravne ili fizičke osobe.
Planom Zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju
2017./2018. 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 2017./2018.
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:
•
•
•
•
•

Grude Centar,
Drinovci
Ružići
Donji Mamići
Tihaljina
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•

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

Σ Borajna

Σ Cerov Dolac-Pogana Vlaka
Σ Dragićina

Σ Drinovci

Σ Gorica

Naziv lokalne caste ili ulice
L12-M6-Cerov Dolac-Borajna (dio)
L16-Lokvari (L13)-Marijanovići
(dio)
Dio L12( M6-Cerov Dolac-Borajna)
Dio L13-M6-Gaj-D.MamićiPodledinac-Ledinac-L15 (dio)
M6 Gospodarska zona-L13
L14 (Grude-Dragićina-Brzice)
Dubrava-Kamp-M6
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
M6-Put prema polju
M6- Crkva -Jurinovac
Dio L17(M6–Škola–Galići,
Ćukovača)
M6- Donja Mala
Jurinovac-Brig
Ul. Fra Gabre Grubišića
Ul. Mate Bobana
Ul. Dr. Ante Starčevića
Ul. Stjepana Radića
Ul. A.B. Šimića-Južna obilaznicaul.Bili Brig
Ul. S.S. Kranjčevića
Ul. k.Tomislava

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
0,40
1,80
0,42
0,50
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Σ Grude centar

Σ Grude zapad

Σ Ledinac-Podledinac
Σ Pocrte

Σ Puteševica-Jabuka

Σ Ružići
Σ Sovići Donji

Σ Sovići Gornji

Σ Tihaljina

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
Dio L10 (M6-Alagovac- BarićiBlaževići)
L10 - Šimići
Dio L13 (M6-Gaj-D.MamićiPodledinac-Ledinac-L15)
L15-R420-Čolaci-Alpeze
M6-Strmac
Dio L7 (Puteševica-Tihaljina) +
Vekići + Seline
L8 (Jabuka-Gornja Mahala)
Dio L1-(M6 (Prispa)-Police
L2 (M6-Stočić-Crkva - L1)
L2a-(M6-Stočić )
L10a-Blaževići-M6
M6-Grizelji-Misiri-Vokići M6
M6-Boguti-Knezovići
M6-Dom-Zorići Solde
M6-Jelići-Misiri
L3 (R421 Crkva-Cerov Dolac M6)
Dio L3a ( Groblje Dubrava-Brdo) +
dio L3 a (R421-Leke-Mlinarevići)
R421-Lukende
Dio L4 (Jakšenica- HE Peć-Mlini)
Dio L7 (R421-Puteševica)
L9 (L7-Kolaci Perići –Klobuk)
R420-Put za Police

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
4,80
5,20
4,00
24.45*
1,30
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Σ Višnjica-Medovići

R420-Alpeze i Vukoje
R420-Bondže
R420-Bandića kuće
R420-Put Čolaci
Šušnjari
Palci
Put za groblje
Put za Bošnjake i Palce

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

Σ Borajna

Σ Cerov Dolac-Pogana Vlaka

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

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
R421-Draga-Kurban
Bartuluša Prisoje
L1-Bovani-R421
Put za Glavaše
Graovište-Bunarina
Blaževići

1,40
0,72
0,50
1,90
1,90
1,95
1,16
2,46
1,00
0,97
0,40
1,15
1,50
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Σ Drinovci

17,01*

Σ Gorica
Σ Grude centar
Σ Grude zapad

Σ Ledinac-Podledinac

Σ Pocrte

L10-Kulina - Šimići
M6-Groblje (Kravar)
L13-Solomunovići-Tice-L15
L13-Donje Alpeze
L13-Podledinac
M6-Šimunovići (Jug)
Rupine
Elezovići

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

Σ Puteševica-Jabuka

Σ Ružići

Σ Sovići Donji

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
M6-Zvonik
M6-Bošnjaci
M6-Šimići
M6-Prlići
M6-Vlašići
M6-Spajići (Jug)

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
0,34
0,20
0,23
0,29
0,66
2.03*
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Σ Sovići Gornji

Σ Tihaljina

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

3,40
1,00
0,95
1,70
1,30
1,95
0,72
0,90
0,67
0,33
0,50
0,88
14.30*

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 2017./2018. 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 2017./2018. 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
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 periodu 2017./2018. 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
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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 2017./2018. 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 2017./2018. godine,
utvrditi će se udio sredstava za zimsko održavanje iz proračunske stavke namijenjene za
sanaciju 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 2017./2018. godine vrši Općinsko vijeće Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-23-1087/17
Grude, 16. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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 Vinka Leke sina Ivana iz Ružića,u predmetu utvrđivanja
prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kojemu je izgradio pomoćni gospodarski objekt,
Općinsko vijeće Grude na 7. sjednici od 16. lipnja 2017. godine, donosi;
R J E Š E N J E
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I. Na građevnom zemljištu označenom kao k.č. 2271/215 , površine 327 m2, upisano u z.k. ul.
broj 30 u K.o. Ružići i posjedovni list broj: 253 K.o. Ružići , utvrđuje se pravo vlasništva u
korist Vinka Leke sina Ivana iz Ružića, kao investitora pomoćnog gospodarskog objekta
sagrađenog na tom zemljištu.
II. Za zemljište iz točke I. dispozitiva ovog Rješenja investitor je dužan uplatiti naknadu u
iznosu od 3.103,23 KM (slovima: tri tisuće stotinu tri konvertibilne marke i dvadeset tri
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 Vinka Leke sina Ivana iz Ružića, sa dijelom od 1/1, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu, dok će se u katastarskom operatu evidentirati nastale
promjene i upisati novi posjednik, a sve nakon pravomoćnosti Rješenja i dokaza o uplati
naknade za zemljište kao i dokaza o uplati pristojbe na Rješenje.

Obrazloženje
Vinko Leko sin Ivana iz Ružića, podnio je zahtjev ovom Vijeću, da mu se temeljem članka
61. Zakona o građevinskom zemljištu, utvrdi pravo vlasništva na zemljištu opisanom u točki I.
dispozitiva ovog Rješenja, na kojemu je izgradio pomoćni gospodarski objekt(sušnicu) , 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: 05/1-31-466/17 od 08. svibnja 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 Vinko Leko sin Ivana
iz Ružića,
- da prema Stručnom Izvješću Odjela prostornog uređenja i zaštite okoliša broj:05/1-31-466/
17 od 08.svibnja 2017. godine, za predmetni objekt može naknadno izdati odobrenje za gradnju.
Na temelju ovako utvrđenog činjeničnog stanja, razvidno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 61.
Zakona o građevinskom zemljištu i da se uz naknadu od 9,50 KM/m2 podnositelju zahtjeva
utvrđuje pravo vlasništva na zemljištu iz točke I. dispozitiva.
Cijena zemljišta od 9,50 KM/m2 je u utvrđena od strane ovlaštenog sudskog vještaka
građevinske struke Žarka Zorića, kao tržišna cijena, a angažiran je od strane predsjednika
Općinskog vijeća Grude za postupanje u ovom predmetu.
PRAVNA POUKA:
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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: 01-31-289/17
Grude, 16. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, 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), a na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Grude, Općinski načelnik Grude, donosi
O D L U K U
o proglašenja stanja prirodne nepogode
Članak 1.
Proglašava se stanje prirodne nepogodne na cijelom području općine Grude, uzrokovane
niskim temperaturama u razdoblju od 21. do 24. travnja 2017. godine.
Članak 2.
Nalaže se Stožeru civilne zaštite općine Grude da po potrebi poduzme sve relevantne
mjere u postupku sanacije prirodne nepogode.
Članak 3.
Obvezuju se djelatnici svih općinski službi za upravu općine Grude kao i djelatnici
javnih poduzeća, institucije i ustanove s područja općine Grude da osiguraju provođenje svih
zapovjedi Općinskog stožera civilne zaštite.
Članak 4.
Ove odredbe vrijede do proglašenja prestanka stanja prirodne nepogode.
Članak 5.
Nadzor nad provođenjem ovih odredbi vršiti će Općinski Stožer civilne zaštite, koji će
u okviru svojih nadležnosti poduzimati potrebne mjere.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
općine Grude.
OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Broj: 02-44-866/17
Grude, 10. svibnja 2017. godine

Načelnik
Ljubo Grizelj, v.r.

--------------------- 0 --------------------
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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 Grude, donosi
ODLUKU
o prestanku stanja prirodne nepogode
Članak 1.
Djelovanje Odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode na području općine Grude
broj: 02-44-866/17 od 10.05. 2017. godine, prestaje s danom 10.05. 2017. godine.
Članak 2.
Ovom odlukom prestaju ovlaštenja Stožera civilne zaštite da rukovodi akcijama zaštite
i spašavanja nastalih kao posljedica prirodne nepogode.
Članak 3.
Obvezuju 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.
Obvezuju se Povjerenstvo za procjenu šteta općine Grude, da u roku od najviše 2
mjeseca, od dana stupanja na snagu ove Odluke, obavi sve poslove na procjeni šteta
uzrokovanim stanjem prirodne nepogode.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
općine Grude“.
OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Broj: 02-44-867/17
Grude, 10. svibnja 2017. godine

Načelnik
Ljubo Grizelj, v.r.
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