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OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Temeljem članka 37. alineja 19. i članka 109. stavak 1. 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), članka 16. stavka 1.
točka 1. i točka 2. tog članka, a u vezi s člankom 165. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09), Općinsko vijeće Grude na 9. sjednici od 27.
listopada 2017. godine, donosi
ODLUKU
O ORGANIZIRANJU I FUNKCIONIRANJU ZAŠTITE OD POŽARA I
VATROGASTVA NA PODRUČJU OPĆINE GRUDE
I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom, uređuje se organizacija i funkcioniranje zaštite od požara i
vatrogastva na području općine Grude, utvrđuje nadležnost Općinskog vijeća, Općinskog
načelnika, Općinske službe za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu i drugih
službi za upravu i obaveze drugih institucija, pravnih i fizičkih osoba u planiranju,
organiziranju i provođenju zaštite od požara, organiziranje vatrogasne djelatnosti i
financiranje zaštite od požara i vatrogastva u općini Grude.
Članak 2.
Općina Grude kao jedinica lokalne samouprave je osnovni nositelj organiziranja i
provođenja zaštite od požara i vatrogastva na području Općine.
Zaštita od požara i vatrogastvo iz stavka 1. ovog članka, organizira se i provodi na
način utvrđen Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 64/09, u daljnjem tekstu: Zakon), propisima Županije Zapadnohercegovačke iz ove
oblasti i ovom Odlukom, a u okviru jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koji je uređen Zakonom o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (,,Službene novine
Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06, 43/10) u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju).
Članak 3.
Vatrogastvo je obvezna javna služba čija je osnovna djelatnost zaštita i spašavanje
ljudi i materijalnih dobara od požara, čije neometano djelovanje osigurava općina Grude, na
način predviđen Zakonom.
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost, koja je u funkciji zaštite
osnovnih ljudskih prava na život i materijalna dobra, zbog čega predstavlja poseban javni
interes za općinu Grude.
Članak 4.
Za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, u Službi za
gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu općine Grude, osnovat će se organizacijska
postrojba za zaštitu od požara i vatrogastvo.
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II – NADLEŽNOSTI
Članak 5.
Općinsko vijeće Grude u oblasti zaštite od požara i vatrogastva ima sljedeće
nadležnosti:
1) Donosi procjenu ugroženosti od požara, te program razvoja zaštite od požara i
vatrogastva općine Grude, u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Grude;
2) Donosi plan zaštite od požara općine Grude, u skladu s Uredbom o sadržaju i
načinu izrade i sadržaju planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i
planova zaštite od požara (,,Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/11) i
osigurava realizaciju tog plana;
3) Razmatra stanje zaštite od požara i vatrogastva na području općine i utvrđuje
odgovarajuće mjere za dogradnju i efikasno funkcioniranje vatrogastva;
4) Donosi Odluku o osnivanju profesionalne vatrogasne postrojbe Općine;
5) Donosi propise o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti, rokove čišćenja
dimnjaka, uvjete za vršenje dimnjačarske službe, te druga pitanja od značaja za
obavljanje dimnjačarske djelatnosti, te obavljanje nadzora nad radom dimnjačarske
službe;
6) Planira i osigurava financijska sredstva u proračunu Općine, za financiranje
potreba zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Općine;
7) Donosi odluku o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na
području Općine;
8) Vrši i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva, u skladu sa Zakonom i drugim
propisima.
Članak 6.
Općinski načelnik u oblasti zaštite od požara i vatrogastva ima sljedeće nadležnosti:
1) Predlaže Općinskom vijeću donošenje plana zaštite od požara iz članka 5. stavak 1.
točka 2.) ove Odluke;
2) Predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o osnivanju profesionalne
vatrogasne postrojbe iz članka 5. stavak 1. točka 4.) ove Odluke;
3) Utvrđuje osobnu i materijalnu formaciju profesionalne vatrogasne postrojbe iz
točke 2.) ovog članka;
4) Donosi propise, iz svoje nadležnosti, o formiranju i organiziranju službi koje se
bave zaštitom i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara;
5) Utvrđuje uvjete, prioritete i način korištenja financijskih sredstava prikupljenim na
posebnom jedinstvenom transakcijskom računu iz članka 28. ove Odluke, za
nabavku vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava, te investicijsku
izgradnju i opremanje objekata za potrebe profesionalne vatrogasne postrojbe;
6) Donosi Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave za
potrebe realizacije aktivnosti oko reguliranja radno-pravnog statusa osoba iz
članka 4. ove Odluke.
Članak 7.
Općinske službe za upravu, u oblasti zaštite od požara i vatrogastva u okviru svog
djelokruga rada, organiziraju i provode zaštitu od požara, radi zaštite ljudstva i materijalnih
dobara koja koriste u svom radu.
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Pored poslova iz stavka 1. ovog članka, obavljaju i sljedeće poslove zaštite od požara:
1) Sudjeluju u izradi prijedloga procjene ugroženosti od požara i programa razvoja
zaštite od požara i vatrogastva iz članka 5. stavka 1. točka. 1) ove Odluke, za
oblasti za koju su osnovani;
2) U okviru svoje redovite djelatnosti realiziraju zadatke u oblasti zaštite od požara
koji su utvrđeni u dokumentima iz točke 1) ovog članka, koji se odnose na oblast
za koju su osnovani;
3) Vrše i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva, u skladu sa Zakonom i
drugim propisima, kojima je uređena ova oblast.
Članak 8.
Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu, kao osnovo stručno tijelo
u općini Grude za oblast zaštite od požara i vatrogastva, obavlja sljedeće poslove:
1) Poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od
požara i vatrogastva na području Općine;
2) Obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne
vatrogasne postrojbe općine i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih,
materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta, potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje te
postrojbe i u tim pitanjima ostvaruje suradnju sa Županijskom upravom civilne
zaštite;
3) Definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva
u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća općine Grude, u suradnji s ostalim službama za upravu
Općine;
4) Nositelj je aktivnosti na izradi plana zaštite od požara iz članka 5. stavak 1. točka
2) ove Odluke i osigurava njihovu realizaciju, uz sudjelovanje službi za upravu
općine i drugih institucija i tijela;
5) Planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje
pripadnika profesionalne vatrogasne postrojbe općine i drugih osoba koja se bave
poslovima vatrogastva;
6) Pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima, radi uspješnog
obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od
značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih
društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna postrojba radi
osposobljavanja te jedinice za efikasno sudjelovanje u gašenju požara na području
Općine;
7) Ostvaruje suradnju sa pravnim osobama u kojima su osnovane vatrogasne
postrojbe radi osposobljavanja tih postrojbi za efikasno gašenje požara i mogućeg
sudjelovanja tih postrojbi na gašenju požara van objekata i prostora pravne osobe
na području Općine;
8) Ostvaruje suradnju sa službama za civilnu zaštitu susjednih općina i grada u
pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo;
9) U okviru operativnog centra civilne zaštite, organizira funkcionalni dio
informativnog sustavu za zaštitu od požara i vatrogastva;
10) Vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji su ovim
zakonom, te zakonom Županije i odlukama Općinskog vijeća stavljeni u
nadležnost Službe za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu.
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III - DUŽNOSTI OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU, DRUGIH INSTITUCIJA,
PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 9.
Organizacija i funkcioniranje zaštite od požara u općini Grude utvrđuje se u planu
zaštite od požara, iz članka 5. stavak 1. točka 2) ove Odluke.
Članak 10.
Zaštitu od požara, dužni su organizirati i provoditi državna tijela i druge institucije,
pravne i fizičke osobe, te građani u svim građevinama i prostorima u kojima borave i rade,
uključujući i šume, šumska i poljoprivredna zemljišta, kao i ostale prirodne resurse na
području općine Grude.
Vlasnici ili korisnici građevina i prostora, upravitelji stambenih objekata, kao i
vlasnici i korisnici šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovog članka,
odgovorni su za zaštitu od požara u tim građevinama i prostorima.
Članak 11.
Tijela uprave i drugih institucija, pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavak 1. ove
Odluke, dužni su izvršiti zadatke, odnosno mjere zaštite od požara, utvrđene u planu zaštite od
požara općine Grude, koji se na njih odnose.
Plan zaštite od požara, za vlastite potrebe, obvezno donose i općinske službe za upravu
i druge institucije i pravne osobe koje budu određene u planu zaštite od požara stavka 1. ovog
članka.
Članak 12.
Pravne osobe, državna tijela i druge institucije na području općine Grude, dužni su
donijeti opći akt – Pravilnik zaštite od požara kojim će utvrditi cjelokupnu organizaciju zaštite
od požara i način njenog funkcioniranja u građevinama i prostorima koje te pravne osobe,
tijela uprave ili institucije koriste u svom radu, u skladu s vrstom djelatnosti koju obavljaju i
procesom rada.
Članak 13.
Pravne osobe, državna tijela i druge institucije, dužni su upoznati sve zaposlene osobe
s općim aktom iz članka 12. ove Odluke, kao i provoditi stručnu obuku i osposobljavanje za
zaštitu od požara, na način predviđen člankom 128. Zakona.
Članak 14.
Pravne osobe, općinska tijela uprave, druge institucije i građani, dužni su operativnom
centru civilne zaštite, iz članka 8. stavak 1. točka 9) ove Odluke, dostavljati podatke o
događajima koji se odnose na pojave požara i eksplozija, širenje požara, uzrocima nastanka
požara, objektima i prostoru koji je ugrožen požarom, vatrogasnim jedinicama i drugim
snagama angažiranim na gašenju požara, nastalim posljedicama i drugim podacima od
značaja za pojavu požara ili eksplozije na određenom prostoru.
Članak 15.
Javno poduzeće koje upravlja vodovodnom i hidrantskom mrežom na području
općine, dužno je pri izgradnji, rekonstrukciji i korištenju ovih mreža, osigurati propisani
protočni kapacitet i tlak vode u hidrantskoj mreži za potrebe gašenja požara.
Javno poduzeće iz stavka 1. ovog članka, dužno je stalno održavati u ispravnom stanju
hidrantsku mrežu na području općine, o čemu treba voditi odgovarajuću evidenciju i o tome
izvještavati profesionalnu vatrogasnu postrojbu općine Grude.
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Članak 16.
Vlasnici i korisnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata, u čijim
građevinama i objektima je izvedena unutarnja i vanjska hidrantska mreža, drugi uređaji i
oprema za gašenje požara, kao i sustavi aktivne zaštite od požara, dužni su te uređaje, opremu
i sustave, stalno održavati u ispravnom stanju, redovito vršiti njihovu kontrolu ispravnosti, o
čemu moraju voditi odgovarajuću evidenciju.
IV - ORGANIZIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI
Članak 17.
Snage za obavljanje vatrogasne djelatnosti u općini Grude su:
1. Osnovna snaga:
- Profesionalna vatrogasna postrojba koju čine vatrogasci u radnom odnosu u jedinstvenom
tijelu uprave-Službe za gospodarstvo, inspekciji nadzor i civilnu zaštitu.
2. Dopunske snage:
- dobrovoljne vatrogasne postrojbe koje osnivaju dobrovoljna vatrogasna društva,
- vatrogasne postrojbe pravnih osoba.
3. Snage koje djeluju u tijeku izvođenja vatrogasne intervencije ili drugim situacijama:
- postrojbe civilne zaštite,
- službe zaštite i spašavanja,
- stožer civilne zaštite,
- povjerenici civilne zaštite,
4. Operativni centar civilne zaštite, kao komunikacijsko-informacijska podrška stožeru civilne
zaštite i drugim tijelima, koje usmjeravaju akciju zaštite na području ugroženosti od požara.
Članak 18.
Za poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite
od požara i vatrogastva na području Općine u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom u Službi
za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštite osnovat će se unutarnja organizacijska
jedinica za zaštitu od požara i vatrogastvo - profesionalna vatrogasna postrojba (u daljnjem
tekstu: PVP).
Osnivanje PVP i donošenje odluke o njenoj veličini definirat će se propisima o
unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave i vrši se sukladno procjeni
ugroženosti od požara na području općine Grude, kadrovskim, materijalnim i drugim uvjetima
i potrebama za efikasno funkcioniranje postrojbe.
Osnivanje i razmještaj PVP na području općine vrši se tako da ta postrojba može u
svakom trenutku i u svim uvjetima osigurati blagovremeno i efikasno gašenje požara na
cijelom području općine, te zaštititi i spasiti ljude i materijalna dobra koja su ugrožena
požarom ili eksplozijom.
Poslovi PVP grada utvrđeni su zakonom.
Područje djelovanja PVP je područje općine Grude. U slučaju da se ukaže potreba i
zapovjedi Stožera civilne zaštite dio postrojbe može biti upućen i izvan područja općine
sukladno članku 94. i 96. Zakona.
Članak 19.
Dobrovoljna vatrogasna društva osnivaju se i prestaju s radom sukladno sa Zakonom o
udrugama i fondacijama i djeluju kao udruge, a u odnosu na vatrogasnu djelatnost postupaju u
skladu odredbama članka 81. do 85. Zakona.
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Članak 20.
U planu zaštite od požara općine Grude određuju se pravne osobe koje su dužne
osnovati vatrogasnu postrojbu ili na drugi način osigurati zaštitu od požara sukladno članku
88. Zakona.
Članak 21.
Pravne osobe u kojima se proizvode, prerađuju, distribuiraju ili skladište zapaljive,
eksplozivne i ostale opasne materije, u kojima zbog toga postoji povećana opasnost od požara
ili eksplozija dužna su osnovati vlastitu vatrogasnu postrojbu ili na drugi način osigurati
zaštitu od požara povećanjem efikasnosti PVP zaključivanjem posebnog ugovora o
sufinanciranju PVP.
Kriterije za povećanje efikasnosti i način sufinanciranja PVP na temelju procjene
ugroženosti tih pravnih osoba donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.
Članak 22.
Na temelju pokazatelja o potrebnom broju vatrogasaca utvrđenih u procjeni
ugroženosti od požara općine Grude, u planu zaštite od požara općine Grude, utvrdit će se
ukupan broj vatrogasaca, koji je potreban za efikasno djelovanje PVP na području općine
Grude.
V - GAŠENJE POŽARA – VATROGASNE INTERVENCIJE
Članak 23.
Svaki građanin koji primijeti požar dužan je gasiti ga, ako to može učiniti bez
opasnosti za druge i sebe.
Ukoliko građanin nije u mogućnosti ugasiti požar, dužan je da o požaru odmah
obavijesti najbližu vatrogasnu jedinicu ili operativni centar civilne zaštite, odnosno policijsku
postaju.
Pravne osobe, državna tijela i druge institucije u kojima dođe do požara ili kad saznaju
za požar, dužna su pristupiti gašenju požara i istovremeno o tome odmah obavijestiti najbližu
vatrogasnu jedinicu ili operativni centar civilne zaštite ili policijsku postaju.
Pravne osobe, državna tijela, druge institucije i građani, dužni su, pod uvjetima i na
način propisan zakonom i ovom odlukom i drugim propisima, sudjelovati u pomaganju
gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i staviti na
raspolaganje svoj alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i
spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, koje zapovjedi nadležni stožer
civilne zaštite.
Članak 24.
Redoslijed angažiranja snaga i sredstava za gašenje požara vrši se u tri faze:
- u prvoj fazi, angažira se PVP općine Grude, dobrovoljne vatrogasne postrojbe i vatrogasne
postrojbe pravnih osoba formirane na području Općine;
- u drugoj fazi, vrši se angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite, odnosno zaštite i
spašavanja koje su formirane na području Općine;
- u trećoj fazi, angažiraju se snage i sredstva pravnih osoba, državnih tijela i drugih institucija
i građana.
O angažiranju snaga i sredstava u prvoj i dijelu druge faze, iz stavka 1. ovog članka,
odlučuje pomoćnik načelnika za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu.
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U skladu s procjenom situacije, u drugoj fazi vrši se aktiviranje stožera civilne zaštite,
te isti preuzima sva ovlaštenja u odlučivanju, rukovođenju i upravljanju aktivnostima na
gašenju požara i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara.
Članak 25.
Općinski stožer civilne zaštite se aktivira kada pomoćnik načelnika za gospodarstvo,
inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu, ocijeni da pored angažiranih vatrogasnih jedinica i službi
zaštite i spašavanja, postoji potreba angažiranja snaga i sredstva pravnih osoba, državnih
tijela, drugih institucija i građana (članak 94. stavak 2. Zakona).
Općinski stožer civilne zaštite u rukovođenju akcijama gašenja požara ima ovlaštenja
utvrđena gospodarstvo, u članku 95. Zakona.
Ukoliko snage i sredstva na razini općine nisu dovoljna za okončanje vatrogasne
intervencije zapovjednik Općinskog stožera civilne zaštite tražit će pomoć od županijske
uprave civilne zaštite, sukladno članku 96. Zakona.
VI - FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVA
Članak 26.
Financijska sredstva za provođenje poslova i zadataka iz oblasti zaštite od požara i
vatrogastva na području općine Grude, planiraju se i osiguravaju u proračunu općine, na
prijedlog Službe za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu općine kao i drugih
izvora (sredstva pravnih osoba i vatrogasnih društava, premija osiguranja, dobrovoljnih
priloga ili darova pravnih i fizičkih osoba, međunarodne pomoći) utvrđenih Zakonom.
Članak 27.
Potrebna financijska sredstva iz članka 26. ove Odluke, planiraju se na temelju
poslova i zadataka koji su za oblast zaštite od požara i vatrogastva, utvrđeni u programu rada
Općinskog načelnika, Službe za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu i drugih
općinskih službi za upravu, te na temelju poslova i zadataka utvrđenih u dokumentima iz
članka 5. stavka 1. ove Odluke, koji predstavljaju osnovne dokumente za organizaciju i
funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva na području Općine.
Članak 28.
Služba za financije općine Grude, otvorit će poseban jedinstveni transakcijski račun,
za potrebe prikupljanja sredstava posebne naknade, koja će izdvajati društva za osiguranje i
druga pravna lica koja se bave osiguranjem imovine i koja vrše registraciju vozila, kao i druga
sredstva koja se osiguravaju u skladu sa zakonom, za financiranje vatrogasne djelatnosti u
Općini.
VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Općina Grude pristupit će postupku osnivanja PVP koju će činiti vatrogasci u radnom
odnosu u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu općinskog tijela uprave.
Općinski načelnik će postupak osnivanja PVP završiti u roku od 6 mjeseci od stupanja
na snagu ove Odluke.
Članak 30.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u prelaznom razdoblju, do konačnog formiranja
PVP može angažirati vatrogasnu postrojbu Vatrogasnog društva Grude na poslovima zaštite
od požara i vatrogastva.
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Članak 31.
Konačnim formiranjem PVP, Vatrogasno društvo Grude može nastaviti djelovanje kao
dodatna snaga za vatrogastvo na području općine Grude.
U slučaju nastavka djelovanja društva iz prethodnog stavka, način angažiranja,
financiranje, i ostale elemente zaštite od požara i vatrogastva, koje će provoditi Vatrogasno
društvo Grude, kao dodatna snaga, regulirat će se posebnim ugovorom koji će Općinski
načelnik zaključiti s Vatrogasnim društvom Grude.
Članak 32.
Profesionalni vatrogasci u Vatrogasnom društvu Grude, kao i postojeća oprema i
objekti, odnosno sva osnovna sredstva koja su financirana proračunskim sredstvima, će biti
preuzeti u PVP općine Grude, a sve sukladno propisu o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog
općinskog tijela uprave i drugim propisima koji uređuje radno pravni status državnih
službenika i namještenika.
Članak 33.
Pravne osobe s područja općine Grude dužne su izraditi procjenu ugroženosti od
požara u skladu s Metodologijom za izradu procjene ugroženosti od požara („Službene novine
F BiH“, broj: 8/11) i primjerak iste dostaviti Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i
civilnu zaštitu općine Grude u roku od 12 mjeseci od donošenja ove Odluke.
Procjene ugroženosti pravnih osoba iz stavka prvog postaju sastavni dio procjene
ugroženosti od požara općine Grude.
Članak 34.
U cilju praćenja izvršenja plana zaštite od požara općine Grude, Općinsko vijeće svake
godine do kraja veljače razmatra i ocjenjuje njegovu realizaciju i vrši odgovarajuće izmjene sa
novonastalim promjenama, koje su važne za zaštitu od požara, kao što su urbanističke i
građevinske promjene, kao i promjene namjene građevina i slično i utvrđuje mjere za njegovu
potpunu realizaciju, a posebno mjere koje se odnose na osiguravanje neophodnih financijskih
sredstava za realizaciju planiranih zadataka.
Članak 35.
Ovlašćuje se Općinski načelnik, da posebnim aktima uredi pitanja organiziranja,
planiranja i provođenja mjera zaštite od požara na otvorenim prostorima (šume, šumsko i
poljoprivredno zemljište, drugi prirodni resursi), kao i druga pitanja iz ove oblasti koja ovom
Odlukom nisu obuhvaćena.
Članak 36.
U slučaju postupanja protivno odredbama ove Odluke, primjenjivat će se kaznene
odredbe utvrđene Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.
Članak 37.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-44-1621/17
Grude, 27. listopada 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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Na temelju članka 16. stavak 1. točka 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 64/09), članka 5. stavak 1. točka 2. Odluke o
organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Grude ,
(«Službeni glasnik općine Grude» broj: 01-44-1621/17), 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 9. sjednici od 27. listopada 2017. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Plana zaštite od požara općine Grude
Članka 1.
Ovom Odlukom usvaja se „Plan zaštite od požara općine Grude„ koji je sastavni dio
ove Odluke.
Članka 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-44-1622/17
Grude, 27. listopada 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Na temelju članka 22. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke», broj: 4/99, 15/01 i 10/03), članka 8. Odluke o usvajanju i provedbi
Regulacijskog plana gospodarske zone „Pogana Vlaka – Poljanice“ («Službeni glasnik
općine Grude», broj: 5/13), članka 109. stavak 1. Statuta općine Grude («Službeni glasnik
općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Idejnog projekta broj: PR-C-06I/2014, i članka 95.
Poslovnika Općinskog vijeća Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/10 i
8/10), Općinsko vijeće Grude na 9. sjednici od 27. listopada 2017. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni i dopunama Regulacijskog plana
Gospodarske zone „Pogana Vlaka – Poljanice“
Članak 1.
U Regulacijskom planu Gospodarske zone „Pogana Vlaka – Poljanice“ («Službeni
glasnik općine Grude», broj: 5/13), u tekstualnom dijelu poglavlje V-INFRASTRUKTURA
Odjeljak -Promet (str.19) u rečenici:„Glavne pristupne prometnice unutar gospodarske zone
planirane su sa poprečnim profilom od ukupno 11 i 12 m širine, dok je za servisne prometnice
definirana ukupna širina poprečnog profila od 4,5 m“:
„Brojka 4,5 zamjenjuje se brojkom 10.“
Članak 2.
Iza rečenice iz prethodnog članka dodaju se nove rečenice:
„Predmetna proširenja prometnica odnose se obostrano podjednako.
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Regulacijske i građevinske linije odmiču se od servisnih prometnica unutar parcela za onoliko
koliko je proširena prometnica.
Navedena izmjena Plana u dijelu širine servisnih prometnica biti će uvrštena u isti Plan i služit
će njegovom provođenju, a utjecat će na veličinu parcela.
Predložena izmjena može se definirati kao „ minimalno odstupanje od gabarita ako to
zahtijevaju opravdani tehnički razlozi“, te ni na koji način neće utjecati na daljnju realizaciju
navedenog prostorno planskog akta, stoga za iste nije potrebno vršiti javni uvid“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-23-1623/17
Grude, 27. listopada 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 363. stavak 4. Zakona o stvarnim pravima («Službene novine
Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 25. Odluke o postupku, načinima i uvjetima
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), članka 2. Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za vođenje
postupka zamjene nekretnina između općine Grude i Vlade ŽZH («Službeni glasnik općine
Grude», broj: 8/16), i članka 95. Poslovnika Općinskog vijeća Grude («Službeni glasnik
općine Grude» broj: 1/08, 2/10 i 8/10), Općinsko vijeće Grude na 9. sjednici od 27. listopada
2017. godine, donosi
O D L U K U
o odobravanju zamjene nekretnine
u vlasništvu općine Grude
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se pravni posao zamjene nekretnine u vlasništvu općine
Grude, uredskog prostora površine 73 m² u lijevoj lameli označenog kao P2 u prizemlju
poslovno stambene zgrade na adresi Dr. Franje Tuđmana bb, na dijelu parcele broj: 2299 za
K.O. Grude grad po novom premjeru, što odgovara nekretnini označenoj kao k.č. broj: 93/3,
93/4, 94/3, 95/2, 96/7, 96/13 i 94/6 upisanoj u posjedovni list broj. 164 za K.O. Ružići po
starom premjeru i nekretnine u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke koja se nalazi na
adresi Republike Hrvatske označene kao k.č. broj 745 za K.O. Grude-grad po novom
premjeru što odgovara nekretnini označenoj kao k.č. broj: 745 upisanoj u z.k. uložak broj: 19
za K.O. Grude-grad.
Članak 2.
Nekretnina u vlasništvu općine Grude iz članka 1. ove Odluke u naravi predstavlja
uredske prostorije površine 73 m², a nekretnina u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke
iz članka 1. ove Odluke u naravi predstavlja kuću i zgradu površine 234 m² i dvorište površine
196 m² .
Procijenjena tržišna vrijednost nekretnine u vlasništvu općine Grude iz članka 1. ove
Odluke površine 73 m² iznosi 55.600,00 KM (slovima: pedesetpettisućašeststotina KM), dok
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procijenjena tržišna vrijednost nekretnine u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke iz
članka 1. ove Odluke ukupne površine 430 m² iznosi 50.460,00 KM (slovima:
pedesettisućačetiristotinešezdeset KM).
Procjenu tržišne vrijednosti nekretnina iz stavka (2) ovog članka sačinio je ovlašteni
sudski vještak građevinske struke.
Članak 3.
Međusobna prava i obaveze općine Grude i Vlade Županije Zapadnohercegovačke
regulirati će se Ugovorom o zamjeni nekretnina u formi notarski obrađene isprave.
Članak 4.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove Odluke u ime općine Grude s
Vladom Županije Zapadnohercegovačke potpiše ugovor iz članka 3. ove Odluke.
Članak 5.
Temeljem ove Odluke, a nakon potpisivanja ugovora iz članka 3. ove Odluke, općina
Grude uz svu relevantnu zemljišno-knjižnu dokumentaciju upisati će se kao vlasnik, odnosno
posjednik nekretnine označene kao k.č. broj: 745 za K.O. Grude-grad po novom premjeru što
odgovara nekretnini označenoj kao k.č. broj: 745 upisanoj u z.k. uložak broj: 19 za K.O.
Grude-grad s udjelom 1/1.
Članak 6.
Svaka ugovorna strana snosit će svoje troškove u svezi sastavljanja i realizacije
ugovora iz članka 3. ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1624/17
Grude, 27. listopada 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), 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 9.
sjednici od 27. listopada 2017. godine, donosi
O D L U K U
o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja -licitacije
u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka –Poljanice“
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Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana
Vlaka-Poljanice“ a radi izgradnje poslovnih objekata u skladu s Odlukom o usvajanju i
provedbi Regulacijskog plana gospodarske zone „Pogana Vlaka – Poljanice“ broj: 02-231117/13 od 17. 07. 2013. godine („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 5/13) i Odlukom o
izmjeni i dopunama Regulacijskog plana gospodarske zone „Pogana Vlaka – Poljanice“ broj:
01—23-1623/17 od 2017. godine.
Članak 2.
Predmet prodaje je građevinsko zemljište označeno kao
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

k.č. 8661/18 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.090 m2, (nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/406 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/19 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.090 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/407 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/20 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.300 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/408 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/23 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.450 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/411 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/24 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.443 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/412 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/25 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.106 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/413 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/29 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.598 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/417 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/30 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.061 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/418 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/39 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.350 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/439 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/40 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 8.810 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/440 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/42 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.490 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/442 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/43 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.435 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/443 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
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k.č. 8661/47 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.333 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/447 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/48 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.612 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/448 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/49 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.546 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/449 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/50 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.510 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/450 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/51 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 7.652 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/451 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/52 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 6.336 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/452 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/53 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 6.705 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/453 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera),
k.č. 8661/54 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 3.656 m2,( nova
izmjera), što odgovara k.č. 61/454 istog naziva i površine upisane u k.o. Mamići,
(stara izmjera).

Članak 3.
Početna prodajna cijena za nekretnine iz članka 2. ove Odluke iznosi 6,00 KM/m2.
Članak 4.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi javni oglas za prodaju građevinskog
zemljišta iz članka 2. ove Odluke putem javnog nadmetanja-licitacije.
Prodaju nekretnina iz članka 2. ove Odluke 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 nekretnine iz članka 2.
ove Odluke.
Kupoprodajnim ugovorom će se regulirati način plaćanja svake pojedine nekretnine iz
članka 2. ove Odluke.
Kupac nekretnine preuzima obvezu plaćanja cijene nekretnine i notarske obrade
isprava.
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Članak 6.
Danom stupanja na snagu ovog Zaključka prestaju s važenjem Zaključak o prodaji
zemljišta u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“, broj: 01-14-1001/15 od 21.07.2015.
godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 4/15) i Odluka o prodaji zemljišta u
Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“, broj: 01-31-1143/16 od 22. 07. 2016. godine
(«Službeni glasnik općine Grude», broj: 5/16).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1628/17
Grude, 27. listopada 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 19. stavaka 2. točka d) , a u svezi s člankom 51. točka a), alineja 2.)
Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“, broj: 3/09 i 18/11), članka 20. i 37. stavak 1. točka 9. Statuta općine
Grude („ Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinsko vijeće Grude na
9. sjednici od dana 27. listopada 2017. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim upravnim
pristojbama i Tarifi upravnih pristojbi općine Grude
Članak 1.
U Odluci o općinskim upravnim pristojbama i Tarifi upravnih pristojbi općine Grude
(„Službeni glasnik općine Grude“, broj: 8/13 i 5/15) u Tarifi općinskih upravnih pristojbi, I.
Opće pristojbe, u tarifnom broju 6 , broj „20“ mijenja se sa brojem „10“.
Članak 2.
U Tarifi općinskih upravnih pristojbi, II. Područje građanskih stanja i evidencija, u
tarifnom broju 15, broj „10“ mijenja se sa brojem „5“.
Članak 3.
U Tarifi općinskih upravnih pristojbi,VI. Područje prostornog uređenja i
graditeljstva:
- U tarifnom broju 44, broj „50“ mijenja se brojem „20“,
- Tarifni broj 48. briše se,
- U tarifnom broju 50, broj „10“ zamjenjuje se brojem „5“.
Članak 4.
U Tarifi općinskih upravnih pristojbi, VII. Područje razvitka poduzetništva i obrta
u tarifnom broju 52, u točki 1. broj „50“ mijenja se brojem „25“ i u točki 3. broj „20“ mijenja
se sa brojem „10“ .
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Članak 5.
U Tarifi općinski upravni pristojbi, VIII. Područje trgovine u tarifnom broju 53, u
točki 1. broj „50“ mijenja se brojem „25“ i u točki 2. broj „20“ mijenja se brojem „10“.
Članak 6.
U Tarifi općinskih upravni pristojbi IX. Područje ugostiteljstva i turizma u tarifnom
broju 54¸ u točki 1. broj „50“ mijenja se sa brojem „25“ i u točki 2. Broj „20“ mijenja se
brojem „10“.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-14-1610/17
Grude, 27. listopada 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članaka 6. i 76. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 25/03 i 67/05) i 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 9.
sjednici od 27. listopada 2017. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u
K.o. Dragićina
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na
području Katastarske općine Dragićina.
Članak 2.
Kao građevinsko zemljište u državnom vlasništvu određuje se parcela označena
kao k.č. 669/85 , zv.„Kod Glibuše i Luke“, površine 1.471 m2, upisanu u Posjedovni list broj
57 za K.o. Dragićina i zemljišno knjižni uložak broj 2 za K.o. SP _ Dragićina.
Članak 3
Na nekretnini iz članka 2. ove Odluke, u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu
izvršit će se upis promjene kulture i umjesto postojeće kulture, upisat će se gradilište.
Temeljem ove Odluke na nekretnini navedenoj u članku 2. ove Odluke, općina Grude
upisat će se u zemljišnim knjigama 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.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1334/17
Grude, 27. listopada 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 3. 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.,3., i 8. 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
9. sjednici od 27. listopada 2017. godine donosi
ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog
nadmetanja-licitacije u K. o Dragićina
Članak 1.
Ovom Odlukom prodaje se građevinsko zemljište u vlasništvu općine Grude putem
javnog nadmetanja-licitacije označeno kao k.č. 669/85 zv., zv. „Kod Glibuše i Luke“,
površine 1.471 m2, upisana u Posjedovni list br.57 u K.o. Dragićina i zemljišno knjižni
uložak broj 2 za K.o. SP_ Dragićinu.
Članak 2.
Početna tržišna cijena građevnog zemljišta iz prethodnog članka bit će određena
procjenom ovlaštenog sudskog vještaka.
Članak 3.
Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja ponuditelji su dužni uplatiti
jamčevinu na transakcijski račun općine Grude, koja 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 dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Članak 4.
Prodaju nekretnine iz članka 1. ove Odluke licitacijom , izvršit će Povjerenstvo za
provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanjalicitacije, 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 ponuditeljem,
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može zaključiti kupoprodajni ugovor u formi notarske isprave za nekretninu iz članka 1. ove
Odluke.
Kupoprodajnim ugovorom će se regulirati način plaćanja. Kupac nekretnine, preuzima
obvezu plaćanja cijene nekretnine i notarske obrade isprava.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-31-1625/17
Grude, 27. listopada 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 31. stavak 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne
novine ŽZH», broj 7/98), članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Županiji Zapadnohercegovačkoj («Narodne novine ŽZH», broj: 21/12) i članka 37. alineja 30.
Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13, 3/15) Općinsko
vijeće Grude na 9. sjednici od 27. listopada 2017. godine, donosi
R J E Š E N J E
o konačnom imenovanju članova Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića «Grude» Grude
I.
Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude, imenuju se:
1. Zoran Vlašić, predsjednik, iz reda osnivača,
1. Katica Pralas, član, iz reda osnivača,
2. Marijana Vekić, član, iz reda roditelja.
II.
Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1627/17
Grude, 27. listopada 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članaka I. i II. stavak 1. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja općine
Grude (Službeni glasnik općine Grude broj: 6/13) i članka 95. Poslovnika Općinskog vijeća
Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/10, 8/10), Općinsko vijeće Grude na 9.
sjednici od 27. listopada 2017. godine, donosi
O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja Nagrada općine Grude
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I.
Javno priznanje Nagrada općine Grude za 2017. godinu dodjeljuje se TP „Drinovci“
d.o.o. Grude.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Grude“.
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1626/17
Grude, 27. listopada 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.

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

Temeljem članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji
Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, 21/12) i članka 37. alineja 30. Statuta Općine
Grude („Službeni glasnik Općine Grude“, broj 1/08, 2/13, 3/15) predsjednik Općinskog vijeća
Grude, donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje tri člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude
I.
U Povjerenstvo za izbor i imenovanje tri člana Dječjeg vrtića “Grude” Grude, imenuju
se:
1. Franjo Barić, državni službenik, predsjednik,
2. Željka Penava, državna službenica, član,
3. Miljenko Pezer, državni službenik, član,
4. Nives Tomas, vijećnica Općinskog vijeća, član,
5. Miro Palac, vijećnik Općinskog vijeća član.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku
općine Grude».
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1547/17
Grude, 10. listopada 2017. godine

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.
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