
SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE GORNJI VAKUF - USKOPLJE 

Godina I , broj 2 15. 12. 2001, Hrvatski jezik 

27. Na temelju članka 54. stavak 3, Zakona o upravi u 
Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine 
FBiH»,br.28/'97), članka 26. Zakona o županijskoj 
upravi Županije Središnja Bosna («Službene novine 
ŽSB», br.5/98), članka 27. točka h Zakona o lokalnoj 
samoupravi («Službene novine ŽSB», br. 1/98), te 
članka 49. stavak 2. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje«,br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje,  na II sjednici održanoj dana 
27.studenog 2001.godine, d o n o s i : 

ODLUKU 
o općinskoj upravi 

I  OPĆE  ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom sukladno Zakonu o upravi u Federaciji 
Bosne i Hercegovine, Zakonu o Županijskoj upravi 
Županije središnja Bosna, Zakon o lokalnoj samoupravi, 
te Statutu općine Gornji Vakuf-Uskoplje  osnivaju se 
općinske službe za upravu, te se uređuju pitanja koja se 
odnose na naziv, broj, nadležnost, upravljanje, 
odgovornosti i način rada službi za upravu općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje  (u daljem tekstu: službe za upravu). 

Članak 2. 

Rad službi za upravu je javan. 
Općinski načelnik i njegov Zamjenik obavljaju poslove iz 
svoje nadležnosti preko službi za upravu. 

Članak 3. 

Službeni jezici u službama za upravu su jezici u 
službenoj uporabi u Federaciji Bosne i Hercegovine 
sukladno Ustavu i zakonu Federacije i Ustavu i zakonu 
Županije. 
Službeno pismo je pismo utvrđeno Ustavom Federacije. 
Ostali jezici se mogu koristiti kao sredstvo 
komunikacije. 

Članak 4. 

Sredstva za rad općinskih službi za upravu osiguravaju 
se iz proračuna općine. 

Članak 5. 

Općinske službe za upravu obavljaju svoje poslove 
sukladno zakonima, Statutu općine, ovoj Odluci i 
drugim propisima. 

II  OSNIVANJE  OPĆINSKIH  SLUŽBI  ZA  UPRA  VU 

Članak 6. 

Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih i 
drugih stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga 
općine, i poslova koje se Federalnim zakonom ili 
zakonom Županije prenesu na općinu, osnivaju se 
slijedeće službe za upravu: 

1. Služba za gospodarstvo i financije 
2. Služba za stambeno komunalne poslove, 

obnovu i zaštitu okoliša. 
3. Služba za opću upravu i društvene 

djelatnosti 
4. Služba za imovinsko pravne poslove i 

katastar 
5. Služba za urbanizam i graditeljstvo 
6. Služba za socijalnu skrb i izbjeglice 

III  DJELOKRUG  RADA  OPĆINSKIH  SLUŽBI  ZA 
UPRAVU 

Članak 7. 

SLUŽBA ZA GOSPODRSTVO I FINANCIJE 

Općinska služba za gospodarstvo i financije 
obavlja upravne, stručne i druge poslove koji 
se odnose na : 

redovito praćenje gospodarskih prilika u 
poduzećima od važnosti za područje 
općine, 
osiguranje uvjeta za razvitak gospodarskih 
djelatnosti od važnosti za područje općine, 
izdavanje radnih knjižica i ovjera ugovora 
o zapošljavanju, 
vođenje propisane službene evidencije iz 
svog područja, i izdavanju uvjerenja na 
temelju istih, 
poslove u upravnom rješavanju u prvom 
stupnju iz oblasti samostalnog 
privređivanja, 
praćenje procesa privatizacije poduzeća i 
pružanje stručne pomoći u svezi s tim, 
obavljanje statističkih poslova i poslova 
praćenja i utvrđivanja cijena, 
utvrđivanje programa i praćenje razvitka 
turizma, 
utvrđivanje programa razvoja 
poljoprivrede i stočarstva, provođenje 
mjera strategije razvoja poljoprivrede i 
stočarstva, 
poslove iz oblasti poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva, 
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izradu i izvršenje općinskog proračuna, 
izradu godišnjeg obračuna, odluke o 
privremenom financiranju i rebalansu 
proračuna, 
poslove obračuna plaća i ostalih osobnih 
primanja radnika, 
knjigovodstveno materijalni poslovi i ostali 
poslovi iz oblasti financija, 
predlaganje donošenja propisa iz oblasti 
financije iz nadležnosti općine, 
praćenje stanja robnih pričuva općine, te 
njihova nabavka i čuvanje, 
i druge poslovi sukladno zakonima i 
Statutu općine. 

Članak 8. 

SLUŽBA ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE, 
OBNOVU I ZAŠTITU OKOLIŠA 

Općinska služba za stambeno komunalne poslove , 
obnovu i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i 
druge poslove koji se odnose na: 

suradnju sa županijskim i federalnim 
tijelima u cilju obnove oštećenog i 
porušenog stambenog fonda, 
suradnju sa vladinim i ne vladinim 
humanitarnim organizacijama na planu 
obnove oštećenog i porušenog stambenog 
fonda, 
obavljanje inspekcijskog nadzora iz 
komunalne oblasti, 
obavljanje poslova iz oblasti prometa i 
komunikacija, 
obavljanje poslova uređenja lokalnih 
prometnica i infrastrukture, 
obavljanje verifikacije  zahtjeva za obnovu, 
te predlaganje uvjeta za realizaciju 
programa obnove, 
obavljanje poslova vezanih za povrat 
stanova u posjed. 
obavljanje poslove iz oblasti stambenog 
fonda, korištenja građevinskog zemljišta i 
poslovnog prostora u urbanom dijelu 
grada, 
predlaganje propisa iz ove oblasti, 
obavljanje poslova privatizacije stanova u 
vlasništvu općine i stanova čiji su vlasnici 
nepoznati, 
obavljanje poslova iz stambeno 
komunalne oblasti, 
obavlja i druge poslove sukladno zakonu i 
Statutu općine. 

Članak 9. 

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI 

Općinska služba za opću upravu i društvene 
djelatnosti obavljaju upravne , stručne i druge 
poslove koji se odnose na: 

vođenje matičnih knjiga, evidencije 
državljanstva i izrade biračkih popisa, 

obavljanje ovjere potpisa, prijepisa i 
rukopisa, 
obavljanje poslova stručne pomoći 
strankama i mjesnim zajednicama, 
izdavanju uvjerenja o zajedničkom 
kućanstvu, 
provođenje zakona i drugih propisa iz 
oblasti uredskog poslovanja, 
obavljanje poslova prijema i otpreme 
pošte, 
zaprimanje podnesaka, zavođenje i 
dostavljanje na rješavanje nadležnim 
službama, 
vođenja personalnih poslova i poslova 
arhiviranja, 
pruža tehničku pomoć općinskom vijeću, 
pripremanje spisa koja donose tijela 
mjesne zajednice, 
obavljanje stručne i administrativne 
poslove mjesnih zajednica, 
obavljanje daktilografskih  i poslova 
kopiranja, 
obavljanje poslova dostave pisama, 
čuvarskih poslova, čišćenja prostorija, 
održavanja i zagrijavanja prostorija, 
poslova vozačke službe, 
osiguranje izvršenja zakona i drugih 
propisa u oblasti odgoja i obrazovanja u 
predškolskim ustanovama, kulturi i 
tjelesnoj kulturi, informiranju i športu, 
obavljanja stručnih pregleda opći spisa 
ustanova iz oblasti društvenih djelatnosti, 
za koje je potrebita suglasnost Općinskog 
vijeća, 
obavljanja nadzora nad javnim 
ustanovama na koje je preneseno 
obavljanje određenih poslova iz 
nadležnosti tijela uprave, 
obavljanje i drugih poslova sukladno 
zakonima i Statutu općine. 

Članak 10. 

SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I 
KATASTAR 

Općinska služba za imovinsko pravne poslove i 
katastar obavlja upravne, stručne i druge 
poslove koji se odnose na: 

vođenje evidencije o općinskoj imovini, 
vođenje i održavanje katastra nekretnina, 
poslovi uspostave novog premjera 
nekretnina, 
izdavanje uvjerenja o činjenicama o 
kojima se vodi evidencija, 
rješavanje i donošenja rješenja po 
upravnom postupku iz oblasti imovinsko-
pravnih poslova 
uspostavljanju popisa uzurpacija i 
njihovog rješavanja, kao i razgraničenja, 
utvrđivanje promjena nastalih na zemljištu 
i uvođenje u katastarski operata, 
obavljanje vještačenja za potrebe pćinskih 
lužbi i drugih pravnih subjekata, 
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vođenje zbirnog katastara komunalnih 
instalacija, 
izrada godišnjih pregleca katastarskog 
prihoda, 
pripremanje propisa i drugih općih akata 
za općinsko vijeće, analitičko informativnih 
i drugih materijala iz ove oblasti, 
obavljanje i drugih poslova sukladno 
zakonima i Statutu općine. 

Članak 11. 

SLUŽBA ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO 

Općinska služba za urbanizam i graditeljstvo 
obavlja upravne, stručne i druge poslove koje 
se odnose na: 

vođenje poslova o prostornom uređenju 
općine, 
uređenje i stvaranje materijalnih uvjeta za 
racionalno korištenje, promicanje i zaštitu 
gradskog građevinskog zemljišta, 
izdavanje urbanističkih i građevinskih 
dozvola po zahtjevu stranaka sukladno 
zakonima i općinskim propisima, 
vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti 
urbanizma i graditeljstva, 
predlaganje Općinskom vijeću i 
Općinskom načelniku odluka iz svoje 
nadležnosti, 
obavljanje i drugih poslova vezanih za 
graditeljstvo i urbanizam, 
obavljanje i drugih poslova sukladno 
zakonima i Statutu općine. 

Članak 12. 

SLUŽBA ZA SOCIJALNU SKRB I IZBJEGLICE 

Općinska služba za socijalnu skrb i izbjeglice 
obavlja upravne, stručne i druge poslove koje 
se odnose na: 

vođenje evidencije prognanih i izbjeglih 
osoba sukladno propisima, 
vođenje evidencije o povratku prognanih i 
izbjeglih osoba, 
obavljanje poslove iz oblasti socijalne 
skrbi, 
utvrđivanje prava na stalnu i povremenu 
novčanu pomoć, 
skrb o smještaju djece i drugih osoba u 
odgovarajuće ustanove ili druge obitelji, 
upućuje na kategorizaciju djece ometene 
.u psihofizičkom razvoju, 
zaštita mladeži i obitelji, 
poslove starateljstva i usvojenja, te 
poslove vezane za razvod braka, 
pomoć u smještaju i ishrani socijalno 
ugroženi kategorija stanovništva, 
praćenje dostave humanitarne pomoći za 
područje općine i obavljanje raspodjele 
iste uz suradnju sa humanitarnim 
organizacijama, 

koordinaciju rada sa vladinim i nevladinim 
humanitarnim organizacijama, 
ooavljanje nadzora nad radcm općinskog 
informativnog centra za povratnike, 
praćenja ostvarivanja prava prognanih i 
izbjeglih osoba u oblasti zdravstva i drugih 
vidova zaštite, 
praćenje propisa iz nadležnosti 
braniteljsko-invalidske skrbi i donošenje 
rješenja u prvostupanjskom postupku, 
davanje prijedloga za jednokratne pomoći 
RVI i obiteljima poginulih, 
pružanje pravne i druge stručne pomoći 
stradalnicima, 
vršenje isplata stalnih i povremenih 
novčanih pomoći i drugih vidova novčanih 
izdvajanja, 
predlaganje Općinskom vijeću i 
Općinskom načelniku, odluka iz svoje 
nadležnosti, 
suradnju sa udrugama vezanim za ovu 
službu, 
skrb o civilnim žrtvama rata i donošenje 
rješenja u prvom stupnju, 
obavljanje i drugih poslova sukladno 
zakonima i Statutu općine. 

Članak 13. 

Unutarnja organizacija službi za upravu uređuje se 
Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji. 
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji donosi Općinski 
načelnik, nakon konsultacija sa Zamjenikom načelnika 
uz suglasnost Općinskog vijeća. 

IV  UPRA  VUANJE  OPĆINSKIM  SLUŽBAMA  ZA 
UPRAVU 

Članak 14. 

Radom svih službi za upravu upravlja Općinski načelnik, 
koordinira i usmjerava njihov rad sa ovlastima 
utvrđenim zakonom, Statutom općine i općinskim 
propisima. 
U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka 
Općinskom načelniku pomaže i po potrebi ga mijenja 
Zamjenik načelnika, sukladno Statutu općine. 

Članak 15. 
» • 

Radom pojedine službe za upravu neposredno upravlja 
Pomoćnik Načelnika. 
Pomoćnik Načelnika odgovoran je Općinskom načelniku 
za svoj rad i rad službe kojom upravlja. 

Članak 16. 

Pomoćnik načelnika koji upravlja Službcm za 
gospodarstvo i financije ima svog zamjenika. 
Pomoćnik Načelnika i Zamjenik pomoćnika Načelnika iz 
stavka 1. ovog članka dužni su zajednički potpisivati 
općinske rashode na razini ove službe za upravu. 
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Članak 17. Članak 24. 

Pomoćnike Načelnika bez natječaja imenuje Općinski 
načelnik uz prethodno dobivenu suglasnost Zamjenika 
općinskog načelnika i uz konsultacije se strankama 
zastupljenim u Vijeću. 
Općinsko vijeće daje suglasnost na imenovanje 
Pomoćnika načelnika. 

Članak 18. 

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji službi za upravu 
utvrđuju se radna mjesta Pomoćnika načelnika, poslovi 
koje obavljaju, uvjeti za njihovo obavljanje, te njihova 
prava u obavljanju poslova službe. 

V  PROPISI  IDURGI  AKTI  OPĆINSKOG 
NAČELNIKA 

Članak 19. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik, u izvršavanju 
poslova iz svojih nadležnosti donose provedbene opće 
akte radi primjene općinskih propisa, odnosno primjene 
zakona ako je zakonom predviđeno donošenje takvog 
akta. 
Opći akti koje donosi Općinski načelnik su: naredbe, 
pravilnici i upute. 
U vršenju poslova iz stavka 1. ovog članka Općinskom 
načelniku pomaže zamjenik načelnika sukladno Statutu 
općine. 

Članak 20. 

Naredbom se naređuje i zabranjuje postupanje u 
određenoj situaciji koja ima opći značaj za područje 
općine. 
Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe, odnosno 
pitanja uređena propisima, radi osiguranja 
odgovarajuće primjene tog pripisa. 
Uputom se pobliže utvrđuju pravila i upute za rad službi 
za upravu i drugih institucija koje su nadležne za 
provođenje i primjenu općinskih propisa. 

Članak 21. 

U izvršavanju općinskih propisa, Općinski načelnik 
donosi rješenja i druge pojedinačne spise kojim se u 
upravnom postupku rješava o pravima, obvezama i 
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba u prvom 
stupnju na temelju tih propisa. 

VI  SLUŽBENICI  I  NAMJEŠTENICI 

Članak 22. 

Poslove uprave u općinskim službama za upravu 
obavljaju službenici. 
Pomoćno tehničke poslove za potrebe općinskih službi 
za upravu obavljaju namještenici. 

Članak 23. 

Prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa 
službenika i namještenika uređuju se općim propisima o 
radu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. 

Službenici i namještenici mogu se primati i raspoređivati 
samo na slobodna mjesta utvrđena Pravilnikom o 
unutarnjoj organizaciji. 
Službeni i namještenici primaju se i raspoređuju se na 
temelju rješenja Općinskog načelnika sukladno zakonu. 

Članak 25. 

Službenici se postavljaju u zvanja i položaje sukladno 
zakonu. 

VII  SREDSTVA  ZA  RAD  SLUŽBI  ZA  UPRA  VU 

Članak 26. 

Sredstva za rad općinskih službi za upravu osiguravaju 
se iz Proračuna općine. 
Službe za upravu mogu ostvariti prihod u okviru svoje 
djelatnosti sukladno zakonu ili propisu donesenom na 
temelju zakona. 
Prihodi iz stavka 2. ovog članka unose se u Proračun 
općine. 

Članak 27. 

Sredstva za rad općinskih službi za upravu su: 

1. Sredstva za plaće i druge naknade 
2. Sredstva za materijalne troškove 
3. Sredstva za posebne namjene 
4. Sredstva opreme 

SREDSTVA ZA PLAĆE I DRUGE NAKANADE 

Članak 28. 

Općinske službe stječu sredstva za plaće i druge 
naknade (topli obrok, regres 
i putne troškove za prijevoz) službenika i namještenika 
ovisno od vrste i obima poslova i zadataka utvrđenih u 
programu rada općinskih službi za upravu i uvjeta 
njihova izvršenja. 

SREDSTVA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 

Članak 29. 

Sredstva za materijalne troškove služe za: 

nabavku potrebitog uredskog materijala, 
sitnog inventara i ogrijeva, 
isplatu troškova rasvjeta i održavanja 
čistoće u radnim prostorijama, 
isplatu PTT usluga, zakupa i redovitog 
održavanja radnih prostorija, 
nabavku stručnih publikacija, literature i 
tiskanja službenih materijala, 
nabavku i održavanje vozila, goriva, 
isplatu drugih troškova potrebiti za 
obavljanje djelatnosti. 
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SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE 

Članak 30. 

Sredstva za posebne namjene služe za: 

podmirivanje određenih poslovnih potreba 
u svezi sa radom općinskih službi za 
upravu, 
financiranje negospodarskih institucija, 
naknadu po ugovorima za znanstveno 
istraživačke i druge stručne poslove i 
stručno.usavršavanje, 
namjene koje se ne financiraju iz drugih 
sredstava, 

SREDSTVA OPREME 
Članak 31. 

Sredstva opreme su : 
inventar i druge pokretne stvari, 
novčana sredstva namijenjena za nabavku 
opreme, 
druga novčana sredstva koja se izdvs j U 

iz Proračuna općine i novčana ustva 
dobivena prodajom svojih dob? - , 
druga novčana Jjpdstva kov û u skladu 
sa zakonom služe za nab?><u opreme. 

Čla-dk 32. 

Visina sredst^->^a"raterijalne troškove utvrđuje se 
sukladne ,<jć3nošću materijala i usluga potrebitih za 
obavj>iije poslova iz vrijednosti općinskih službi za 
.^avu. 

Sredstva za posebne namjene i sredstva opreme 
utvrđuju se u visini kojom se osigurava obavljanje 
funkcije  općinskih službi za upravu. 

Članak 33. 

Raspodjelu sredstava za materijalne troškove, sredstava 
za posebne namjene i sredstava opreme obavljaju 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika. 

VIII  PRIJELAZNE  IZA  VRŠNE  ODREDBE 

Članak 34. 

Općinski načelnik uz suglasnost Zamjenika će donijeti 
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za 
upravu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu 
ove Odluke. 

Članak 35. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odluka 
o općinskoj upravi općine Gornji Vakuf  («SI. glasnik 
općine Gornji Vakuf»,br.2/98). 

Broj : 01-05-16/01 
Dana, 27.studenoo 2001. god. 

PREDSJEDATELJ 
PRDELAZNOGOPĆINSKOG VDECA 

Nikola Milićs.r. 

28. Na temelju članka 52. stavak 3. i članka 111. 
stavak 3. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje  («SI. 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje»  br. 1/01), i 
članka 30. Poslovnika o radu Prijelaznog općinskog 
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje  («SI. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje»,  br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće 
na svojoj II sjednici, održanoj dana 27.studenog 
2001.godine donijelo je: 

Z A K L J U Č A K 
o  suglasnosti  na  Pravilnik  o  unutarnjoj 

organizaciji  općinskih  službi 

aip o 

2. 

3. 

unutarnjoj organizaciji .očinskih službi za 
uoravu općine Gorr Vakuf-UskoDlje 
br.02-05-133, Cl cc 27.studenog 
2001.godine. 

Sastavni dio ovog zaključka je Pravilnik o 
unutarnjoj organizaciji Službi za upravu 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Zaključak stupa na snagu danom objave u 
«Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje». 

Broj:01-05-17/01 
Nadnevak,27.stedenog 2001.godine 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić s.r. 

29. Na temelju članka 58. stavak 2 i članka 59. Zakona 
o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("SI. novine 
FBiH ", ^br.28/97), članka 28. Zakona o županijskoj 
upravi Županije Središnja Bosna ("Službene novine 
Županije Središnja Bosna", br.5/98 ), i na temelju 
članka 52. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje  (" SI. 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje"  br.1/01), 
Općinski načelnik uz suglasnost Zamjenika načelnika 
općine Gornji Vakuf-  Uskoplje, donio je : 

P R A V I L N I K 
o  unutarnjoj  organizaciji  općinskih  službi  za 

upravu 

I OPCE ODREDBE 

Članak 1. 

Članak 36 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za 
upravu utvrđuje se : 

1. organizacijske jedinice službi za upravu i 
njihova nadležnost, 

2. način rukovođenja službama za upravu , 
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3. programiranje i obavljanje poslova, 
4. ovlasti i odgovornosti službenika u obavljanju 

poslova, 
5. ukupan broj službenika i namještenika za 

obavljanje poslova, 
6. naziv, raspored poslova po organizacionim 

jedinicama, sa opisom poslova za svakog 
službenika i namještenika i potrebitim uvjetima 
u pogledu stručne spreme i drugih uvjeta za 
rad na odnosnim poslovima , 

7. broj pripravnika koji se primaju u radni odnos i 
uvjeti za prijem pripravnika, 

Poslovi u općinskim službama za upravu grupiraju 
se prema njihovoj vrsti, srodnosti, obimu i stupnju 
složenosti , odgovornosti i drugim uvjetima za 
njihovo obavljanje. 

Članak 2. 

Unutarnja organizacija općinskih službi za upravu 
utvrđena je tako da se osigura naročito; 

efikasno obavljanje poslova, racionalna 
organizacija rada i uspješno rukovođenje, 
ostvarivanje pune suradnje službi za upravu sa 
drugim organima i službama, 
grupiranje u skladu sa njihovom prirodom i 
način njihovog obavljanja, 
potpunije objedinjavanje zajedničkih i općih 
poslova radi njihovog racionalnog obavljanja i 
korištenja, 

II ORGANIZACIJSKE JEDINICE OPĆINSKIH 
SLUŽBI ZA UPRAVU 

Članak 3. 

Općinske službe za izvršenje upravnih, stručnih i 
poslova lokalne samouprave su : 

1. Općinska služba za gospodarstvo i financije 
2. Općinska služba za stambeno-komunalne 

poslove, obnovu i zaštitu okoliša 
3. Općinska služba za opću upravu i društvene 

djelatnosti 
4. Općinska služba za imovinsko pravne poslove i 

katastar 
5. Općinska služba za urbanizam i graditeljstvo 
6. Općinska služba za socijalnu skrb i izbjeglice 

Članak 4. 

Za obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga 
rada pojedinih službi za upravu, formiraju se 
organizacijske jedinice ( odsjeci, odjeljenja, 
biroi, centri i slično). 

III RUKOVOĐENJE OPĆINSKIM SLUŽBAMA ZA 
UPRAVU 

Članak 5. 

Općinskim službama za upravu rukovodi Općinski 
načelnik. 

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka 
Općinskom načelniku pomaže i po potrebi ga mijenja 
Zamjenik načelnika, sukladno Statutu općine. 
U rukovođenju općinskim službama za upravu , 
Općinskom načelniku pomažu rukovodeći službenici. 

i  -

Članak 6. 

Rukovodeći službenici iz prethodnog članka su 
Pomoćnici općinskog načelnika. 

Članak 7. 

Pomoćnici općinskog načelnika neposredno rukovode 
određenom službom za upravu i obavljaju druge 
poslove iz svoje oblasti koje im odredi Općinski 
načelnik, ili njegov Zamjenik. 

Članak 8. 

Pomoćnike načelnika, bez natječaja imenuje i smjenjuje 
Općinski načelnik uz suglasnost zamjenika. 
Općinsko vijeće daje suglasnost na imenovanje ili 
razrješenje Pomoćnike načelnika. 

Članak 9. 

Pomoćnici načelnika općinskih službi za upravu za 
svoj rad odgovaraju Općinskom načelniku. 

Članak 10. 

Poslove inspekcijskog nadzora i poslove šefova 
organizacijskih jedinica iz članka 4. ovog Pravilnika 
obavljaju službenici sa posebnim ovlastima i 
odgovornostima koje postavlja i smjenjuje Općinski 
načelnik uz konzultacije sa Zamjenikom. 

IV SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI 

Članak 11. 

Poslove uprave u općinskim službama za upravu 
obavljaju službenici dok pomoćne - tehničke poslove 
obavljaju namještenici. 

Članak 12. 

Poslove iz nadležnosti općinskih službi za upravu mogu 
obavljati osobe koja ispunjavaju uvjete propisane 
Zakonom, drugim propisima i Uredbom o poslovima 
osnovnih djelatnosti i pomoćno - tehničkim poslovima i 
uvjetima za njihovo obavljanje u organima uprave i 
Službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ( 
"SI. novine Federacije " br. 42/98") 
Uvjete za obavljanje poslova predstavljaju : vrsta i 
stupanj škole , odnosno stručne spreme, stručni ispit, 
radni staž, po potrebi odgovarajući oblik stručnog 
osposobljavanja i drugi uvjeti propisani Zakonom i 
drugim propisima. 

Članak 13. 

Poslovi koji su Zakonom i drugim propisima stavljeni u 
nadležnosti Službi za upravu predstavljaju. 

1. poslove osnovnih djelatnosti 
2. pomoćne poslove 
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Poslovi osnovnih djelatnosti dijele se u slijedeće 
skupine ; 

1. upravno rješavanje, 
2. upravno - nadzorne 
3. normativno - pravne 
4. studijsko - analitičke, 
5. stručno - operativne, 
6. informacijsko - dokumentacijske 
7. računovodstveno - materijalne 
8. administrativno - tehničke 

Pomoćno - tehnički poslovi dijele se u slijedeće skupine 
i to ; 

1. operativno - tehničke 
2. pomoćne 

Članak 14. 

0 potrebi prijema službenika i namještenika u radni 
odnos odlučuje Općinski načelnik uz konzultacije sa 
Zamjenikom. 

Članak 15. 

Ovlasti i odgovornosti službenika i namještenika u 
obavljanju poslova utvrđeni su Zakonom i Pravilnikom o 
radnim odnosima u službama za upravu, a za ove 
ovlasti i odgovornosti koje nisu regulirane Zakonom i 
Pravilnikom primjenjivat će se opći propisi o radu i 
kolektivni ugovori. 

V SLUŽBENA ZVANJA SLUŽBENIKA 

Članak 16. 

Za svako radno mjesto u općinskoj službi za upravu 
određuje se službeno zvanje. Službeno zvanje može biti 
osnovno i posebno. 

Članak 17. 

Službeno zvanje iz prethodnog članaka utvrđeno je 
Zakonom, a ovim Pravilnikom utvrđena su osnovna 
službena zvanja. Osnovno i posebno službeno zvanje 
određuje se prema stupnju školske spreme. 
Osnovno službeno zvanje, u skladu sa Zakonom, 
određuje se ovim Pravilnikom, a posebno zvanje će se 
odrediti rješenjem općinskog načelnika, u skladu sa 
Zakonom i ovim Pravilnikom. 

Članak 18. 

Službena zvanja službenika u općinskim Službama 
uprave u smislu ovog Pravilnika mogu biti: 

1. Za službenike s visokom školskom spremom: 

Pomoćnik općinskog načelnika, 
Šef organizacijske jedinice, 
Viši stručni suradnik 
Stručni suradnik, 
Općinski inspektor, 

2. Za službenike s višom školskom spremom; 

Šef organizacijske jedinice, 
Viši samostalni referent, 

- r; Samostalni referent, 
Mlađi 3amostalni referent, 

3. Za službenike sa srednjom stručnom 
spremom: 

Viši referent, 
Referent, 
Mlađi referent, 

Službena zvanja : stručni suradnik, mlađi samostalni 
referent i mlađi referent su osnovna službena zvanja, a 
ostala zvanja iz ovog članka su posebna službena 
zvanja. 

Članak 19. 

Službenici dobivaju osnovno službeno zvanje danom 
raspoređivanja na odgovarajuća radna mjesta, a 
posebno službeno zvanje dobivaju danom postavljanja 
u odgovarajuće posebno službeno zvanje iz članka 18. 
ovog Pravilnika, nakon što polože stručni ispit i steknu 
radni staž u struci nakon stjecanja odgovarajuće 
školske spreme i to: 

1. Mlađi referent - radni staž najmanje šest 
mjeseci 

2. Referent - radni staž od najmanje dvije godine 
3. Viši referent - radni staž preko tri godine 
4. Mlađi samostalni referent - radni staž od jedne 

godine 
5. Samostalni referent - radni staž preko tri 

godine 
6. Viši samostalni referent - radni staž preko pet 

godina 
7. Sef organizacijske jedinice - radni staž preko 

šest godina 
8. Općinski inspektor - radni staž preko tri godine 
9. Stručni suradnik - radni staž od tri godine 
10. Viši stručni suradnik - radni staž od četiri 

godine 
11. Sef organizacijske jedinice- radni staž od 

najmanje šest godina 

Za Pomoćnike općinskog načelnika može se postaviti 
lice koje ima visoku školsku spremu, položen stručni 
ispit i najmanje pet godina radnog staža, nakon 
stjecanja visoke školske spreme. 

VI PROGRAMIRANJE  I PLANIRANJE 

Članak 20. 

Poslovi iz djelokruga općinskih Službi za upravu 
izvršavaju se prema Programu i planu rada. Programom 
rada utvrđuje se jednogodišnja aktivnost općinskih 
Službi za upravu. Program rada obavlja se prema 
periodičnim (tromjesečnim i mjesečnim) planovima 
rada. 

Članak 21. 

Program rada sadrži poslove koji su u okviru Službi za 
upravu trebaju obaviti, način obavljanja, nositelje i 
rokove obavljanja tih poslova. 

Članak 22. 

Na osnovu Programa rada utvrđuju se tromjesečni 
planovi rada. 
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Tromjesečnim planom rada utvrđuju se detaljniji i 
određeni poslovi, nositelju njihovog obavljanja, rokovi 
obavljanja pojedinih poslova i druge mjere od značaja 
za obavljanje. 

Članak 23. 
0 

Na osnovu tromjesečnog plana rada službi za upravu 
utvrđuju se mjesečni planovi rada, a po isteku godine 
sastavlja se godišnje izvješće o izvršenju programa rada 
službi za upravu. 

VII P R I P R A V N I C I 

Članak 24. 

Broj i struktura pripravnika koji se primaju u općinske 
službe za upravu utvrđuju se planom prijema 
pripravnika za svaku godinu. 
Prijem, izobrazba i raspored pripravnika obavljaju se u 
skladu sa odredbama zakona. 

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 25. 

Sastavni dio ovog Pravilnika je naziv i raspored poslova 
po organizacijskim jedinicama službi za upravu sa 
opisom poslova za svakog službenika i namještenika ili 
skupinu službenika i namještenika i potrebitim uvjetima 
u pogledu stručne spreme i drugih uvjeta za rad na 
određenim poslovima. 
Naziv i raspored poslova u općinskim Službama uprave 
iz stavka 1. ovog članka identičan je u pogledu školske 
spreme i drugih uvjeta za rad na određenim poslovima 
sa odredbama članka 19. ovog pravilnika. 

Članak 26. 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrši se na način i po 
postupku utvrđenom za njegovo donošenje. 

Članak 27. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi 
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji općinskih Službi za 
upravu ( " Službeni glasnik općine Gornji Vakuf  ", broj 
3/00 i 5/00 ). 

Članak 28. 

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja nakon 
dobivene suglasnosti od strane Prijelaznog općinskog 
vijeća Gornji Vakuf  - Uskoplje. 

Članak 29. 

Pravilnik će se objaviti u " Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf  - Uskoplje ". 

Broj: 02-05-183/01 
Nadnevak,27.studeni 2001.godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Agić Dževad,dipl.ing.maš. 

I  OPĆINSKA  SLUŽBA  ZA  GOSPODARSTVO  I 
FINANCIJE 

Poslovi u općinskoj službi za gospodarstvo i financije 
raspoređuju se na izvršitelje: 

1. Pbmočnik  Načelnika  za  gospodarstvo  i 
financije: 

neposredno upravlja, organizira i usmjerava 
rad službe, 
koordinira rad službe sa drugim organima i 
službama, 
prati zakonske i druge propise i osigurava 
provođenje istih iz okvira nadležnosti službe, 
donosi Programe rada i periodične planove 
službe, te prati njihove provedbe, 
predlaže općinskom načelnika rješavanje 
određenih pitanja iz nadležnosti službe, 
odgovara za pravodobno, zakonitu i kvalitetnu 
provedbu poslova službe, 
provodi i obavlja, rješenja i zaključke koje 
donosi općinski načelnik i općinsko vijeće 
sudjeluje u osiguravanju i provedbi financijski 
sredstava za općinski proračun, 
obavlja i druge poslove koje mu stavi u 
nadležnost neposredno nadređeni, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno-operativni, upravno nadzorni, 
računovodstveno materijalni i najsloženiji, 

Broj izvršitelja : 1 (jedan), 

Uvjeti: VSS ( završen VII stupanj školske spreme) -
ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, najmanje 
pet godinettednog iskustva i položen stručni ispit. 

2.  Zamjenik  pomoćnika  načelnika  i  stručni 
suradnik  za  plan  i  analizu,  izvršenje  proračuna 

zamjenjuje i pomaže Pomoćniku načelnika u 
organiziranju i usmjeravanju rada službe, 
sudjeluje, sa Pomoćnikom načelnika, u izradi 
informacija, izvješća i drugih materijala iz 
oblasti gospodarstva i financija za potrebe 
općinskog Načelnika i općinskog Vijeća, 
osigurava provođenje zakona i drugih propisa 
pri vođenju propisanih evidencija i primjeni 
zakona i drugih propisa na nivou Službe, 
radi na evidencijama o primljenim prijedlozima 
i zahtjevima za utrošak sredstava proračuna i 
sudjeluje u davanju prijedloga za njihovu 
realizaciju, 
sudjeluje u izradi Nacrta proračuna i drugih 
odluka sa neposredno nadređenim, 
obavlja i druge poslove koje mu stavi u 
nadležnost neposredno nadređeni. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovnih 
djelatnosti, stručno operativni, upravno nadzorni, 
računovodstveno materijalni i najsloženiji, 

Broj izvršitelja ; 1 (jedan) 
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Uvjeti : VSS ( završen VII stupanj školske spreme ), 
ekonomskog ili pravnog smjera, najmanje pet godine 
radnog iskustva i poiožen stručni ispit. 

3. Stručni  suradnik  za  gospodarstvo,  samostalno 
privređivanje  i  privatizaciju  poduzeća. 

prati i proučava propise iz oblasti 
gospodarstva, privatizacije poduzeća, rada i 
radnih odnosa i samostalnog privređivanja , 
pruža stručnu pomoć pravnim i drugim 
subjektima iz oblasti privređivanja, rada i 
radnih odnosa, 
izrađuje informacije, izvješća i druge materijale 
iz ove oblasti, 
usklađuje red vožnje u lokalnom prijevozu 
putnika, 
rješava u upravnom postupku u prvom stupnju 
za obavljanje djelatnosti pravnih osoba, fizičkih 
osoba iz oblasti ugostiteljske djelatnosti i 
prijevoza za osobne potrebe, 
vodi evidenciju iz svoje nadležnosti i izdaje 
uvjerenja na temelju iste, 
obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost 
stavi neposredni rukovoditelj. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu osnovnih djelatnosti, -
upravno rješavanje, informacijski  , dokumentacijski, 
složeniji. 

Broj izvršitelja; 1 (jedan ) 

Uvjeti : VSS ( VII -stupanj školske spreme ) - pravnog, 
ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, najmanje 
tri godine radnog iskustva i položen stručni ispit. 

4.  Mlađi  samostalni  referent  za  oblast 
samostalnog  privređivanja 

prati i proučava propise iz svoje oblasti, 
izrađuje informacije i izvješća iz oblasti 
samostalnog privređivanja, odnosno iz 
djelokruga svojih poslova, 
rješava po upravnom postupku u prvom 
stupnju za obavljanje djelatnosti fizičkih osoba 
iz oblasti trgovine, zanatske djelatnosti i 
poduzeća i vodi registar, 
rješava zahtjeve za izdavanje radnih knjižica, 
vodi njihov registar, 
ovjerava ugovore o zapošljavanju za fizičke 
osobe, 
izdaje uvjerenja na temelju evidencije iz svoje 
nadležnosti, 
obavija i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovnih 
djelatnosti - poslovi upravnog rješavanja, složeni. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ). 

Uvjeti : VŠS - ( završen VI stupanj školske spreme ) 
pravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, 
najmanje .jedna godina radnog iskustva i položen 
stručni ispit. 

5, Mlađi  samostalni  referent  za  statistiku,  cijene 
, robne  pričuve  i  likvidaturu 

obavlja informacijsko-dokumentacijske 
poslove za potrebe općinskih organa i službi, 
za statistički ured Županije i Federacije 
prikuplja , obrađuje i dostavlja podatke iz 
oblasti gospodarstva i van gospodarstva, 
vodi evidenciju i ovjerava cjenike iz nadležnosti 
općine, 
vodi registar trgovačkih knjiga za fizičke osoba 
i ovjerava iste, 
vodi evidenciju o robnim pričuvama općine, 
nadzire tehničku ispravnost knjigovodstvene 
dokumentacije i istu kompletira, 
radi i druge poslove koje mu stavi u 
nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u poslove osnovne djelatnosti, 
informacijsko - dokumentacijski, računovodstveno-
materljalni, Složeni. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ) 

Uvjeti: VŠS ( završen VI stupanj školske spreme ) -
Ekonomskog , pravnog ili drugog odgovarajućeg 
smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva, 
položen stručni ispit. 

6.  Mlađi  samostalni  referent  za  poljoprivredu, 
šumarstvo  i  vodoprivredu 

prati i proučava problematiku iz oblasti 
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 
vodi evidenciju o obradivom zemljištu i 
stočnom fondu na području općine, 
izrađuje analize i informacije i predlaže mjere 
na promicanju poljoprivrede, stočarstva i 
drugih oblasti iz svoje nadležnosti, 
pruža stručnu pomoć i koordinira suradnju sa 
poljoprivrednim proizvođačima na području 
općine, 
surađuje sa nadležnim organima i stručnim 
institucijama na nivou Županije i Federacije u 
cilju promicanja iz naprijed navedene oblasti, 
surađuje sa Vladinim i Nevladinim 
humanitarnim organizacijama, kao i kreditnim 
institucijama u cilju promicanja naprijed 
navedene oblasti, 
rješavanja po upravnom postupku na 
izdavanju odobrenja za korištenje šumskih 
asortimana u šumama u svojini građana, 
obavlja i druge'poslove koje mu se stavi u 
nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju skupinu poslova osnovne djelatnosti 
- upravno rješavanje, informacijsko - dokumentacijski, 
složeni. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ). 

Uvjeti: VŠS ( završen VI stupanj školske spreme ) -
poljoprivrednog ili šumarskog smjera,najmanje jedna 
godina radnog iskustva i položen stručni ispit. 
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7. Glavni  knjigovođa 

nadzire, kontira i izrađuje naloge za knjiženje 
proračunskih prihoda i rashoda, 
vodi evidenciju dugoročnih kredita i druge 
evidencije o sredstvima proračuna, stalne 
pričuve proračuna i računa posebnih namjena, 
izrađuje obračune proračuna, 
prima i obrađuje račune i ostale financijske 
dokumente u svezi sa izvršenjem proračuna po 
pozicijama i ostalim analitičkim kontima za koji 
postoji zakonska obveza da se vode, 
usklađuje izvršenje knjiženja, 
zaključuje sintetičke i analitičke kartice, 
obavlja i druge poslove koje mu stavi u 
zadatak neposredni rukovoditelj. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno - operativni i računovodstveno 
-materijalni, složeniji . 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ). 

Uvjeti : VŠS (završen VI stupanj školske spreme ) -
ekonomskog smjera, najmanje tri godine radnog 
iskustva , položen stručni ispit i položen ispit za 
samostalnog računovođu. 

8. Mlađi  referent  za  knjigovodstvo 

obavlja prijem dokumentacije iz oblasti 
proračunskog poslovanja i istu priprema za 
knjiženje, 
vodi knjiženje prihoda i rashoda proračuna, 
vodi proračunske evidencije, 
obavlja zaključivanje kartica i obavlja 
pripreme za izradu periodičnog obračuna i 
završnog računa, 
obavlja i druge poslove po nalogu neposredno 
pretpostavljenog koji se po prirodi svrstavaju u 
skupinu ovih poslova. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, računovodstveno-materijalni, jednostavni. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ). 

Uvjeti : SSS (završen IV stupanj školske spreme ) -
ekonomskog sfnjera, najmanje šest mjeseci radnog 
iskustva , položen stručni ispit i položen ispit za 
samostalnog računovođu. 

9.  Mlađi  referent  za  poslove  blagajne 

obavlja prijem gotovog novca, uplatu istog na 
račune kod financijske ustanove za platni 
promet 
podiže sa računa blagajnički maksimum, 
obavlja isplatu odobrenih sredstava, 
vodi sve propisane evidencije i izdaje 
priznanice za sve izvršene financijske 
transakcije, 
odgovorna je osoba za čuvanje gotovog novca, 
obavlja obračun plaća uposlenih i vodi sve 
propisane evidencije vezane za plaće 
uposlenih, 

sačinjava potrebite informacije, 
obavlja i druge poslove po nalogu 
neposrednog rukovoditelja, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovnih 
djelatnosti, računovodstveno - materijalni, jednostavni. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ). 

Uvjeti: SSS ( završen IV stupanj školske spreme ) -
ekonomskog ili drugog smjera, najmanje šest mjeseci 
radnog iskustva, položen stručni ispit. 

II OPĆINSKA  SLUŽBA  ZA  STAMBENO-
KOMUNALNE  POSLOVE,  OBNOVU  I 
ZAŠTITU  OKOLIŠA 

Poslovi u općinskoj službi za stambeno - komunalne 
poslove obnovu i razvoj raspoređuje se na izvršitelje: 

1. Pomoćnik  načelnika  za  stambeno-komunalne 
poslove,  obnovu  i  zaštitu  okoliša  , 
* . 

neposredno rukovodi, organizira i usmjerava 
rad službe, 
koordinira rad službe sa drugim organima, 
prati zakonske i druge propise i osigurava 
provedbu istih iz okvira nadležnosti službe, 
donosi jednogodišnje programe rada i 
periodične planove, te prati njihovu provedbu, 
odgovara za pravodobno, zakonito i kvalitetno 
obavljanje poslova službe, 
provodi i obavlja rješenje i zaključke koje 
donosi Načelnik općine, 
surađuje sa Vladinim i Nevladinim 
humanitarnim organizacijama koje pomažu 
obnovu i razvoj, 
surađuje sa građevinskim poduzećima koja 
izvode obnovu i razvoj, 
obavlja i druge poslove koje mu stavi u 
nadležnost neposredno nadređeni, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno-operativni i najsloženiji. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ) 

Uvjet: VSS - tehničkog ili ekonomskog smjera, 
najmanje pet godine radnog iskustva i položen stručni 
ispit. 

2. Stručni  suradnik  za  pitanje  obnove  izgradnje  i 
infrastrukture 

prati zakone bitne za rad i poduzima radnje 
shodno zakonu, 
prati i poduzima konkretne radnje koje će na 
terenu imati učinke kroz obnovu, 
surađuje sa drugim općinskim službama koje 
su izravno ili neizravno vezane za obnovu, 
uz koordinaciju neposrednog rukovoditelja 
primjenjuje iskustva iz drugih općina koja se 
također bave obnovom, 
uz koordinaciju neposrednog rukovoditelja 
planira aktivnosti na terenu za zainteresiranim 
donatorima, 
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uz koordinaciju neposrednog rukovoditelja 
pravi analize i planove za obnovu određenih 
oštećenih objekata koje je prethodno obradila 
povjerenstvo za prosudbu, 
upoznaje neposrednog rukovoditelja o 
izvanrednim situacijama na terenu i uz 
koordinaciju neposrednog rukovoditelja 
predlaže najbolja rješenja, 
obavlja prosudbu oštećenosti stambenih 
objekata na području općine, 
pribavlja podatke o oštećenim stambenim 
objektima, 
prati stanja naseljenosti obnovljenih objekata, 
prati fizički  status objekta ( prosudba 
oštećenja ), 
prati status vlasništva objekta, 
obavlja prosudbu potrebitih sredstava za 
obnovu, 
radi na prosudbi oštećenosti i obnovi ratom 
oštećene infrastrukture, 
sudjeluje u planiranju prioritetnih potreba 
stanovništva koje se odnose na infrastrukturu, 
obavlja i druge poslove koji su u nadležnosti 
službe za obnovu. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu osnovnih djelatnosti, 
upravno nadzorni, najsloženiji . 

Broj izvršitelja : 2 ( dva ) 

Uvjeti : VSS ( završen VII stupanj školske spreme , 
tehničkog smjera, najmanje tri godine radnog 
iskustva i položen stručni ispit. 

3. Stručni  suradnik  za  stambeno-komunalne 
poslove 

radi poslove na primjeni zakonskih propisa iz 
oblasti stanovanja i stambenih odnosa, 
donosi rješenje iz oblasti stambeno-
komunalnih poslova (komunalna naknada i dr.) 
vodi postupak i donosi rješenja u primjeni 
zakona o prestanku važenja zakona o 
napuštenim stanovima, 
prati i proučava propise iz oblasti privatizacije 
stanova, 
donosi rješenja u postupku privatizacije 
stanova, 
zaključuje ugovore o kupoprodaji stanova, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno-operativni, upravnog rješavanja, 
najsloženiji . 

Broj izvršitelja 1 (jedan ) 

Uvjeti : VSS ( završen VH-stupanj školske spreme) 
pravnog ili tehničkog, smjera najmanje tri godine 
radnog iskustva - položen stručni ispit. 

4. Komunalni  inspektor 
•a1-*., 

obavlja nadzor na primjenom i provedbom 
zakona i drugih propisa iz oblasti komunalnih 
djelatnosti koje se odnose na korisnike i 

davatelje komunalnih usluga, ukoliko nije u 
nadležnosti organa Županije, 
obavlja pregled komunalnih objekata i uređaja 
kao što su : gradske prometnice, sredstva 
javnog prometa, autobusne postaje, stajališta, 
javna rasvjeta, javna kupališta, česme, bunari, 
javna skladišta, groblja, sportski objekti, WC, 
dječja igrališta, tržnice i stočne tržnice, 
obavlja nadzor dobara u općoj uporabi kao 
što su : ulice, raskrižja, kolnici, pločnici, 
parkovi, javne zelene površine, korita rijeka , 
nadzire zajedničke prostorije i komunalne 
instalacije u stambenim i drugim zgradama, 
nadzire odvoženje i deponiranje smeća i 
otpadaka i čišćenje javnih površina i naselja, 
nadzire održavanje vodovoda i kanalizacijske 
mreže, 
nadzire uređivanje i održavanje, fasada, 
poduzeća, izloga, dvorišta i ograda, 
podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog 
postupka, 
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, 
koje mu se stave u nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu osnovnih djelatnosti, 
upravno nadzorni, najsloženiji. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ) 

Uvjeti : VSS ( završen VII stupanj školske spreme)-
tehničkog, pravnog, ekonomskog ili drugog 
odgovarajućeg smjera, najmanje tri godine radnog 
iskustva i položen stručni ispit. 

5.  Mlađi  samostalni  referentna  promet  i 
komunikacije 

prati primjenu propisa iz oblasti prometa i 
komunikacija 
planira i prati rekonstrukciju i održavanje 
lokalnih i nekategoriziranih putova 
priprema i prati provedbu općinskih propisa o 
sigurnosti prometa na putovima i ulicama 
općine, 
priprema godjšnja i periodična izvješća iz 
oblasti prometa i komunikacija, 
radi na uspostavi horizontalne i vertikalne 
signalizacije u gradu i lokalnim putovima, 
predlaže rješenja za regulaciju prometa u 
gradu i lokalnim putovima, 
prati i predlaže mjere na sanaciji gradskih 
ulica, lokalnih i nekategoriziranih putova, 
obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, 
a koje mu stavi u zadatak nadređeni. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno-operativni, složeni. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ). 

Uvjeti: VŠS ( završen VI stupanj školske spreme)-
prometnog ili građevinskog smjera, najmanje jedna 
godina radnog iskustva i položen stručni ispit. 
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6.  Mlađi  referent  za  administrativno-tehničke  i 
financijske  poslove, 

obavlja uredske, administrativno tehničke ' * 
poslove, 
vodi financijske poslove posebnih fondova i 
računa koji se otvaraju pri ovoj 
općinskoj službi, 
prati izvršenje fondova i računa ove službe, 
radi izvješća o sredstvima i fondovima ove 
službe, 
izdaje uvjerenja na osnovu evidencija koje se 
vode u ovoj službi, * , 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, administrativno tehničke i financijsko-
materijalni, jednostavni. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ) 

Uvjeti: SSS (IV stupanj školske spreme) gimnazija, 
upravna, ekonomska ili drugog smjera, najmanje šest 
mjeseci radnog iskustva i položen stručni ispit. 

III  OPĆINSKA  SLUŽBA  ZA  OPĆU  UPRA  VUI 
DRUŠTVENE  DJELA  TNOSTI 

Poslovi u općinskoj službi za opću upravu i društvene 
djelatnosti raspoređuju se na izvršitelje : 

1. Pomoćnik  načelnika  za  opću  upravu  i 
društvene  djelatnosti 

neposredno upravlja, organizira i usmjerava 
rad službe 
koordinira rad službe sa drugim organima, 
prati zakonske i druge propise i osigurava 
njihovu provedbu iz okvira nadležnosti službe, 
donosi programe rada i periodične planove 
službe, te prati njihovo izvršenje, 
odgovara za pravodobno i zakonito i efikasno 
obavljanje poslova službe, 
obavlja stručni pregled općih spisa ustanova iz 
oblasti društvenih djelatnosti koji podliježu 
davanju suglasnosti općine, 
prati rad i pruža stručnu pomoć ustanovama iz 
oblasti društvenih djelatnosti, 
obavlja nadzor nad javnim ustanovama u 
oblasti odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke 
kulture, informiranja, tjelesne kulture iz 
nadležnosti općine, 
Priprema prijedloge odluka i drugih akta iz 
nadležnost službe, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
neposredno nadređeni. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno-operativni-najsloženiji 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ) 

Uvjeti : VSS - ( završen VII/1 stupanj školske spreme ) 
pravnog, ekonomskog, tehničkog ili drugog smjera, 
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najmanje pet godine radnog iskustva i položen stručni 
ispit. 

2.  Mlađi  samostalni  referent  za  informiranje 

obavlja tehničke poslove na audio ili video 
snimanju sjednica za potrebe Općinskog vijeća 
i općinskog načelnika, 
sudjeluje u izradi zapisnika sa sjednica 
općinskog vijeća i općinskog načelnika, 
sudjeluje u izradi " Službenog glasnika općine 
Gornji Vakuf  - Uskoplje, 
radi po nalogu Općinskog načelnika i 
Predsjedavatelja općinskog vijeća informacije 
ili specijalne priloge o radu općinskih organa 
uprave za sredstva javnog priopćavanja, 
obavlja i druge poslove koje mu stavi u 
zadatak neposredno pretpostavljeni, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno-operativni i složeni. 

Broj izvršitelja - 1 (jedan ) ' -

Uvjeti : VŠS ( VI stupanj) društvenog smjera ili drugog 
odgovarajućeg smjera, najmanje jedna godina radnog 
iskustva i položen stručni ispit. 

3. Mlađi samostalni referent za rad Mjesnih 
zajednica 

prati zakonske propise iz oblasti rada mjesnih 
zajednica, 
organizira i usmjerava rad mjesnih zajednica, 
sudjeluje na sastancima organa mjesnih 
zajednica, 
pruža stručnu pomoć organima mjesnih 
zajednica, 
obavlja tehničke pripreme za održavanje 
sastanaka organa mjesnih zajednica, 
osigurava izvršavanje odluka i zaključaka kao i 
drugih spisa organa mjesnih zajednica , 
vodi poslove statistike i evidencije u mjesnim 
zajednicama, 
surađuje sa službom za povratak i obnovu, 
surađuje sa humanitarnim organizacijama u 
pogledu davanja podataka za socijalno 
ugrožene osobe, 
surađuje sa organima i organizacijama koji 
rade na zaštiti životne sredina^ 
radi na konstituiranju mjesnih zajednica , 
radi na izradi statuta i odluka mjesnih 
zajednica, 
radi na pripremi i provođenju referenduma u 
mjesnoj zajednici, 
priprema prijedloge uvjerenja, odnosno 
potvrda iz svoje nadležnosti, 
vodi odgovarajuću evidenciju iz nadležnosti 
mjesne zajednice 
u suradnji sa organima mjesne zajednice 
predlaže planove izgradnje infrastrukturnih 
objekata u mjesnoj zajednici, 
surađuje sa drugim službama općine, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost. 
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Ovi posiovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno-CDerativni, složeni. 

Broj izvršitelja: 2 ( dva ) 

Uvjeti : VŠS ( VI stupanj ) pravnog, ekonomskog, 
tehničkog ili drugog smjera, najmanje jedna godina 
radnog iskustva i položen stručni ispit. 

4.  Mlađi  referent  za  personalne  poslove  i  arhiv 

vodi matičnu knjigu uposlenih, 
obavlja prijavu i odjavu uposlenih službenika 
kod Zavoda MIO i Zavoda za zdravstveno 
osiguranje, 
popunjava potrebite obrasca vezane za 
kadrovske i opće poslove, 
otvara i vodi dosje uposlenih i odlaže sva 
potrebna dokumenta za svakog uposlenog , 
radi na izradi rješenja o prijemu i otpuštanju 
službenika, 
priprema rješenja o plaćama, godišnjim 
odmorima i druga rješenja vezana za status 
službenika, 
priprema uvjerenja na temelju službene 
evidencije, 
zaprima riješene predmete od referenata 
prijemnog ureda, obavlja njihovo sređivanje, 
odlaganje i predviđeno vremensko čuvanje, 
priprema i sređuje arhivsku građu za otpremu 
u nadležni arhiv i o tome vodi evidenciju, 
sukladno propisima vremenski čuva i uređuje 
arhivsku građu, 
vodi arhivske knjige i upisuje registarski 
materijal koji se po bilo kojem osnovu nalazi 
kod općinskih službi i dostavlja nadležnom 
arhivu podatke o izvršenom odobrenju 
arhivske građe sukladno Uputama o načinu 
korištenja i vođenja arhivske građe, 
obavlja odabiranje arhivske građe po 
Uputama i izdvaja bezvrijedni registarski 
materijal, 
određuje kategorije arhivskog materijala za 
trajno i privremeno čuvanje, 
sudjeluje u radu povjerenstva koje sastavlja 
popis bezvrijednog registarskog materijala 
sukladno rokovima čuvanja, 
evidentira brojeve uništenih predmeta u 
postojeće evidencije ( djelovodnik, kartoni, 
arhivska knjiga ), 
obavlja i druge poslove koje mu stavi u 
zadatak neposredni rukovoditelj. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova csncvne 
djelatnosti, administrativno tehnički, 
jednostavni. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ) 

Uvjeti: SSS ( IV stupanj) završena gimnazija, upravna 
ekonomska ili druga srednja škola, najmanje šest 
mjeseci radnog iskustva i položen stručni ispit. 

5.  Mlađi  referent  za  poslove  prijemne 
kancelarije 

prima i dostavlja poštu šefu službe r.a 
signiranje, 
kroz internu dostavnu knjigu dostavlja 
predmete referentima na rješavanje sukladno 
Uredbi o uredskom poslovanju, 
na zahtjev stranki sastavlja pismene zahtjeve 
za ostvarivanje prava, radi podnošenja 
određenom organu, 
daje strankama obavještenja o djelokrugu 
rada općinskih službi za upravu, 
vodi protokol zaprimljenih predmeta, 
izdaje pismene obavijesti o rješavanju 
upravnih i drugih predmeta sukladno 
propisima i uredskom poslovanju, 
prima urađene predmete, 
obavlja naplatu pristojbe na podnesene 
zahtjeve sukladno odluci o administrativnim 
pristojbama, 
obavlja razdvajanje spisa, 
upozorava referente na rokove, 
razdužuje rješenje predmete, te iste dostavlja 
referentu za personalne poslove i arhiv, 
obavlja otpremu pošte i o tome vodi knjigu. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu osnovnih djelatnosti, 
administrativno-tehnički i jednostavniji, 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ) 

Uvjeti : SSS (IV stupanj) završena gimnazija, upravna, 
ekonomska ili druga srednja škola, najmanje šest 
mjeseci radnog iskustva i položen stručni ispit. 

6.  Mlađi  referent  za  ovjeru  potpisa,  rukopisa  i 
prijepisa 

obavlja ovjeru potpisa ,rukopisa i prijepisa, 
vodi "OV" upisnik, 
izdaje uvjerenja za ostvarivanje prava radnika 
privremeno uposlenih u inozemstvu , 
vodi evidenciju o ovjerama potpisima, 
rukopisima i prijepisima, 
priprema uvjerenja o činjenicama o kojima 
vodi evidenciju, 
izdaje razne vrste punomoći za koje je 
ovlaštena općina, 
obavlja naplatu pristojbe za ovjeru potpisa, 
prijepisa u rukopisa, 
izdaje kućne liste, 
obavlja ovjeru ugovora. 
obavlja i druge poslove koji mu se stave u 
nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu osnovne djelatnosti, 
administrativno-tehnički, jednostavniji, 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ) 

Uvjeti : SSS ( IV stupanj ) završena gimnazija, 
upravna , ekonomska ili druga srednja škola, 
najmanje šest mjeseci radnog iskustva i položen 
stručni ispit. 
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7.  Mlađi  referent  za  vođenje  građanskih  stanja  i 
matične  knjige 

vodi matične knjige rođenih, vjenčanih ,umrlih 
i knjigu državljana, kao i duplikate istih 
inicira postupak utvrđivanja jedinstvenog 

matičnog broja, 
izdaje izvode i uvjerenja iz matične knjige 
rođenih , vjenčanih , umrlih i knjige državljana, 
obavlja poslove sklapanja braka?, 
pokreće smrtovnice, 
vodi popise za novake i upis djece u prvi 
razred osnovne škole, 
izrađuje statistička i druga izvješća, 
vodi potrebite registre i druge evidencije, 
obavlja registraciju birača, 
vodi biračke spiskove u skladu sa zakonskim 
propisima, 
vodi postupak brisanja iz biračkog spiska, 
obavještava o promjenama izvršenim u 
biračkom popisu, 
dostavlja i prima sve obavijesti o sklapanju 
braka, rođenja i smrti, 
obavlja i druge poslove koji mu se stave u 
nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, administrativno-tehnički i jednostavniji 

Broj izvršitelja : 2 ( dva ) 

Uvjeti: SSS ( IV stupanj) završena gimnazija, upravna 
,ekonomska ili druga srdnja škola, šest mjeseci radnog 
iskustva i položen stručni ispit. 

8.  Daktilograf 

obavlja sve daktilografske  poslove za općinske 
službe za upravu, 
obavlja sravnjivanje tekstova koje prepisuje u 
smislu gramatičke ispravnosti, 
obavlja kucanje po diktatu, 
kopira otkucani materijal u određenom broju 
primjeraka , 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost 

Ovi poslovi spadaju u skupinu operativno - tehnički 
Jednostavniji 

Broj izvršitelja : 2 ( dva ) 

Uvjeti : SSS (IV stupnja) i daktilografski  tečaj sa I - a 
klasom, najmanje šest mjeseci radnog iskustva, 
poznavanje rada na računaru. 

9.  Tehnički  tajnik  načelnika  -  Predsjedatelja 
opčinskog  vijeća 

obavlja administrativne-tehničke poslove za 
potrebe Općinskog načelnika, Predsjedatelja 
općinskog vijeća 
uspostavlja unutarnje i vanjske veze za 
potrebe službi, 
vodi evidenciju putnih naloga, 

obavlja raspodjelu uredskog materijala, 
vodi zapisnik sa sjednica, 
upućuje stranke nadležnim službama, 
obavlja daktilografske  poslove, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, administrativno-tehničke, jednostavni. 

Broj izvršitelja ; 2 ( dva ) 

Uvjeti: SSS (IV stupanj )završena gimnazija, upravna ili 
druga srednja škola, najmanje šest mjeseci radnog 
iskustva, poznavanje rada na računaru, položen stručni 
ispit. 

10.  Portir 

obavlja poslove osiguranja prostora u kojima 
su smještene službe za upravu 
prate ulaz i izlaz stranki, drugih posjetitelja i 
djelatnika službi za upravu, 
vodi potrebnu evidenciju o dolasku i odlasku 
djelatnika na posao i s posla, 
sastavlja mjesečne izvještaje o dolasku i 
odlasku djelatnika službi za upravu, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u pomoćne poslove , jednostavniji. 
Broj izvršitelja 2 ( dva ) 

Uvjeti : NSS. 

11.  Vozač-  dostavljač 

rukuje motornim vozilom općine, 
brine se o ispravnosti vozila kojim rukuje, 
brine se o čistoći vozila kojim rukuje, 
vodi evidenciju o utrošku goriva i maziva 
odnosi poštu osobno svim subjektima na 
području općine 
obavlja raspodjelu pošte službama za upravu 
vodi dostavnu knjigu pošte 
brine se o potpisanim dostavnicama i vrača ih 
nadležnim službama, 
obavlja i druge poslove koje mu stave u 
nadležnost 

Ovi poslovi spadaju u pomoćno-tehničke poslove, 
pomoćni poslovi, jednostavniji, 

Broj izvršitelja : 2 ( dva ) 

Uvjeti : KV vozač, najmanje tri godine radnog iskustva. 

12.  Vozač  općinskog  načelnika 

rukuje motornim vozilom općinskog načelnika 
brine se o sigurnosti vozila kojim rukuje 
vodi evidenciju o utrošku goriva i maziva, 
obavlja i druge poslove koji mu se stave u 
nadležnost 
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Ovi posiov; spadaju 'j pomoćne. tehničke poslove, 
operativno-tehnički jednostavniji . 

Broj izvršitelja: 1 (jedan ). 

Uvjeti : KV vozač, najmanje tri godine radnog iskustva. 

13. Ložać - domar 

vodi brigu o održavanju instalacije, 
kancelarijskog inventara i prostorije u zgradi 
općine, 
vodi brigu o grijanju orostorija u zgradi općine 
i o održavanju sustava za zagrijavanje , 
rukuje kotlovnicom centralnog grijanja, 
uključuje centralno grijanje po potrebi, 
brine se o zalihama goriva za potrebe grijanja, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju u pomoćno-tehničke poslove, 
jeanostavni 

Broj izvršitelja; 1 (jedan ) 

Uvjeti: KV, najmanje jedna godina radnog iskustva 

14.  S  p  r  e  m  a  č  i  c  a 

obavlja održavanje čistoće - prostorija unutar 
zgrade i prostorija koje pripadaju organima 
uprave općine, 
obavlja održavanje čistoće - kancelarijskog 
namještaja, 
obavlja skidanje, pranje i stavljanje zavjesa 
na prozore, 
brine se o sredstvima za održavanje čistoće, 
obavlja i druge poslove koji joj se stave u 
nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju u pomoćno, tehničke poslove, 
pomoćni poslovi, jednostavniji. 

Broj izvršitelja : 2 ( dva ) . 

Uvjeti: NSS 

IV  OPĆINSKA  SLUŽBA  ZA  IMOVINSKO  PRAVNE 
POSL  OVE  I  KA  TASTAR 

Poslovi u općinskoj službi za imovinsko-pravne poslove i 
katastar raspoređuju se na izvršitelje: 

1. Pomoćnik  načelnika  za  imovinsko-pravne 
poslove  i  katastar 

neposredno rukovodi, organizira i usmjerava 
rad službe 
koordinira rad službe sa drugim službama i 
organizacijama, 
prati zakonske i druge propise i osigurava 
provođenje istih iz okvira nadležnosti službe, 
donosi jednogodišnje programe rada i 
periodične planove, te prati njihovo izvršenje, 
odgovara za pravodobno, zakonito i kvalitetno 
obavljanje poslova službe, 

obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost neposredno nadređeni. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno-operativni, najsloženiji. 

Broj izvršitelja ; 1 (jedan ). 

uvjeti: VSS ( završen VII stupanj školske spreme )-
cravnog iii geodetskog smjera, najmanje pet godina 
radnog iskustva i položen stručni ispit. 

2.  Stručni  suradnik  za  imovinsko  pravne  poslove 

provodi i osigurava provedbu zakona, drugih 
propisa i općih spisa iz imovinsko pravne 
oblasti, 
priprema informacije, izvješća, analize, odluke 
i druge materijale za Općinsko vijeće iz 
imovinsko pravne oblasti, 
vodi postupak u vezi bespravnog zauzeća 
nepokretnosti od strane građana i izrađuje 
rješenja o napuštanju tog zemljišta i 
uklanjanju podignutih objekta, 
vodi postupak preuzimanja neizgrađenog 
zemljišta i izrađuje rješenja o preuzimanju , 
vodi postupak dodjele zemljišta za izgradnju 
obiteljsko-stambenih i drugih objekata i 
utvrđuje prava u skladu sa Zakonom o 
građevinskom zemljištu, 
vodi postupak i izrađuje rješenja kod 
utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja i 
trajnog prava korištenja, 
vodi postupak i izrađuje rješenja kod javnog 
izlaganja podataka novog premjera 
nekretnina, 
vodi postupak po žalbama i postupak izvršenja 
pravosnažnosti rješenja, 
vodi upravni postupak koji se odnosi na 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa iz oblasti 
eksproprijacije, uzurpacije, nacionalizacije, 
agrarne reforme i kolonizacije, poljoprivredno-
zemljišnog fonda, prometu zemljišta i zgrada, 
razgraničenja između šuma u državnom 
vlasništvu i šuma u vlasništvu građana, 
obavlja sve poslove koji proizlaze iz zakona o 
prestanku i primjeni Zakona o privremeno 
napuštenim nekretninama u vlasništvu 
građana, 
rješava imovinsko pravne odnose vezane za 
zahtjeve koji se odnose na nekretnine, 
vodi postupak za određivanje naknade za 
eksproprirane nekretnine, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, upravnog rješavanja , najsloženiji . 

Broj izvršitelja : 2 ( dva 

Uvjeti : VSS (završen VII stupanj školske spreme ) -
pravnog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva 
i položen stručni ispit. 
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3.  Mlađi  samostalni  referent  za  geodetske 
poslove 

obavlja poslove neposrednog održavanja 
premjera , katastra zemljišta i katastra 
nekretnina, i povjerenje poslove na uspostavi 
katastra nekretnina' 
prenosi projekte na teren, za potrebe organa 
uprave, 
obavlja sve radnje za ažuriranje i održavanje 
katastra zemljišta, 
obavlja sve radnje za ažuriranje i održavanje 
komunalnih uređaja i instalacija 
sudjeluje u povjerenstvu za javno izlaganje 
podataka pri uspostavi katastra nekretnina, 
sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije za 
mehano-grafičku obradu podataka, 
vještaci u oblasti geodetskih poslova, 
obavlja sve administrativne poslove vezane za 
geodetsku oblast, 
obavlja i druge poslove koje mu stave u 
nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno-operativni, složeniji . 

Broj izvršitelja : 2 ( dva ). 

Uvjeti : VŠS ( završen VI stupanj školske spreme ) 
geodetskog smjera, najmanje dvije godine radnog 
iskustva i položen stručni ispit. 

4.  Mlađi  referent  za  održavanje  katastarskog 
operata 

obavlja pripremu podataka u katastarskom 
operatu i obrađuje ih, 
izrađuje spiskove promjena u katastarskom 
operatu, 
obavlja rad sa strankama i izdaje izvode iz 
katastra, 
obavlja administrativno - tehničke i uredske 
poslove, 
izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se 
vodi zvanična evidencija, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, administrativno-tehnički i jednostavni . 
Broj izvršitelja : 2 ( dva ). 

Uvjeti : SSS - geodetskog ili drugog odgovarajućeg 
smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva i 
položen stručni ispit. 

V  OPĆINSKA  SLUŽBA  ZA  URBANIZAM  I 
GRADITELJSTVO 

Poslovi u općinskoj službi za urbanizam, građevinarstvo 
raspoređuju se na izvršitelje. 

1. Pomoćnik  načelnika  za  urbanizam  i 
graditeljstvo 

neposredno rukovodi, organizira i usmjerava 
rad službe, 
koordinira rad službe sa drugim službama i 
organizacijama, 
prati zakonske i druge propise i osigurava 
provođenje istih iz okvira nadležnosti službe, 
donosi jednogodišnje programe rada i 
periodične planove, te prati njihovo izvršenje, 
odgovara za pravodobno, zakonito i kvalitetno 
obavljanje poslova službe, 
provodi i izvršava rješenja i zaključke koje 
donosi Načelnik općine, 
surađuje sa povjerenstvom za urbanizam 
Općinskog vijeća, 
obavlja i druge poslove koje mu se stavu u 
nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno operativni, najsloženiji . 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ) 

Uvjeti : VSS - arhitektonskog ili građevinskog smjera ili 
druga odgovarajuća visoka sprema, radno iskustvo 
najmanje pet godina i položen stručni ispit. 

2.  Stručni  suradnik  za  oblast  prostornog 
uređenja  i  urbanizma 

prati zakonske propise iz oblasti prostornog 
uređenja i urbanizma, 
brine se o izradi prostornog i urbanističkog 
plana općine, 
predlaže Općinskom vijeću odluke koje 
zamjenjuje prostorni i urbanistički plan, 
obavlja upravno pravne poslove iz oblasti 
urbanizma, 
obavlja postupak na izdavanju urbanističkih 
suglasnosti, 
izrađuje analize i izvješća iz ove oblasti, 
radi administrativno tehničke poslove za 
povjerenstvo za urbanizam, 
obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti 
koje mu se stave u nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, upravnog rješavanja najsloženiji. 

Broj izvršilac a: 1 (jedan ). 

Uvjeti : VSS ( završen VII stupanj školske spreme )-
arhitektonskog ili građevinskog smjera, najmanje tri 
godine radnog iskustva i položen stručni ispit. 

3.  Mlađi  samostalni  referent  za  graditeljstvo 

prati zakonske propise iz oblasti 
građevinarstva, 
obavlja upravno pravne poslove iz oblasti 
građevinarstva, 
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predlaže Općinskom vijeću odluke iz svoje 
nadležnosti, 
obavlja postupak i izdaje odobrenje za 
građenje, 
prati i proučava urbanistički pian radi njegove 
primjene u građevinarstvu, 
izrađuje analize i izvješća iz svoje oblasti, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, upravnog rješavanja, složen. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ) . 

Uvjeti : VŠS - građevinskog ili drugog smjera, najmanje 
dvije godine radnog iskustva i položen stručni ispit. 

4. Urbanističko - građevinski inspektor 

obavlja nadzor nad provođenjem i primjenom 
zakona i drugih propisa iz oblasti urbanizma i 
građenja ukoliko isto nije u nadležnosti 
kantona, 
provjerava činjenice dali se građenje objekta 
obavlja sa odobrenjem za građenje i 
urbanističko-građevinskim uvjetima, 
poduzima mjere za otklanjanje objekata koji 
zbog fizičke dotrajalosti, elementarnih 
nepogoda ili ratnih djelovanja, ne mogu dalje 
služiti svojoj namjeni i koji kao takvi 
predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi, 
promet i okolne objekte, 
donosi rješenja o obustavi dalje izgradnje, 
kada se građenje obavlja suprotno zakonu i 
odobrenju za gradnju, 
izrađuje i podnosi informacije o stanju i 
problematici u oblasti urbanizma i građenja, 
donosi rješenja o radnjama koje se naređuju 
graditeljima i izvođačima radova na osnovu 
nalaza, 
podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog 
postupka, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, upravno-nadzorni, 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ). 

Uvjeti: VSS -( završen VII stupanj školske spreme) 
arhitektonskog ili građevinskog smjera, najmanje tri 
godine radnog iskustva i položen stručni ispit 

5.  Mlađi  referent  za  administrativno  -  tehničke 
poslove 

obavlja uredsko-administrativnc i tehničke 
poslove, 
prima i uzima potrebne podatke od stranaka 
vezane za urbanizam, građenje, 
pruža tehničku pomoć uposlenim djelatnicima 
u ovoj službi, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 

-•-nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, administrativno-tehnički, jednostavni . 

3rcj izvršitelja : 1 (jedan ) 

Uvjeti : SSS ( završen IV stupanj školske spreme) 
upravnog ili drugog smjera, najmanje šest mjeseci 
radnog iskustva i položen stručni ispit, poznavanje rada 
na računaru. 

VI  OPĆINSKA  SLUŽBA  ZA  SOCIJALNU  SKRB  I 
IZBJEGLICE 

Poslovi u Općinskoj službi za socijalnu skrb i izbjeglice 
raspoređuju se na izvršitelje: 

1. Pomoćnik  načelnika  za  socijalnu  skrb  i 
izbjeglice 

neposredno rukovodi, organizira i usmjerava 
rad službe, 
koordinira rad službe sa drugim organima, 
prati zakonske i druge propise i osigurava 
provođenje istih iz okvira nadležnosti službe, 
donosi jednogodišnji program rada i periodične 
planove, te prti njihovo izvršenje, 
odgovara za pravodobno , zakonsko i 
kvalitetno rješenje poslova službe, 
predlaže odluke iz svoje nadležnosti 
Općinskom vijeću i Načelniku, 
surađuje sa ustanovama koje obavljaju 
socijalnu skrb i zbrinjavanje osoba, 
surađuje sa humanitarnim organizacijama iz 
svoje oblasti, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost neposredno nadređeni. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, stručno-operativni, najsloženiji 

Broj izvršitelja : 1 (jedan) 

Uvjeti: VSS( završen VII stupanj školske spreme ) -
socijalnog ili drugo odgovarajućeg smjera, najmanje pet 
godina radnog iskustva i položen stručni ispit. 

2.  Mlađi  samostalni  referent  za  socijalnu  skrb 

prati zakonske i druge propise , te stručnu 
literaturu iz oblasti socijalne skrbi, 
radi na izradi odluka o socijalnoj zaštiti, te 
visini stalne povremene socijalne pomoći za 
Općinsko vijeće, 
vodi postupak utvrđivanja prava na stalnu i 
povremenu socijalnu skrb. 
donosi rješenja o stalnoj i povremenoj 
socijalnoj pomoći, 
vodi socijalnu kartu osoba koja primaju 
socijalnu pomoć, 
obavlja povremene kućne posjete i obilazak 
socijalno ugroženih osoba , 
predlaže i druge vidove pomoći koje se mogu 
financlfeti  iz općinskog budžeta , po odluci 
Općinskog vijeća , općinskog Načelnika i 
njegovog Zamjenika. 
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socijalno ugroženim osobama dodjeljuje i 
druge vrste pomoći određene Odlukom vijeća 
ili Načelnika općine ( drva, ugljen, ljetovanje), 
sarađuje sa humanitarnim organizacijama oko 
prijema i distribucije humanitarne pomoći 
licima koje se nađu u stanju socijalne potrebe, 
vodi brigu i evidenciju o civilnim žrtvama rata i 
donosi rješenja o statusu civilnih žrtava rata u 
prvom stepenu 
brine se o sahrani socijalno ugroženih osoba, 
prati dostavu humanitarne pomoći i njene 
raspodjele socijalno - ugroženim osobama, 
izdaje uvjerenja o poslovnoj sposobnosti i 
druga uvjerenja iz svoje nadležnosti 
vodi brigu o samohranim ,starim i iznemoglim 
osobama, 
predlaže smještaj iznemoglih i starih osoba u 
staračke domove, osoba ometenih u 
psihofizičkom razvoju u socijalno medicinske 
ustanove, 
obavlja posjete socijalno-medicinskim 
ustanovama u kojima su smješteni štićenici sa 
naše općine, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovnih 
djelatnosti, upravnog rješavanja, složeniji, 

Broj izvršitelja : 2 ( dva ). 

Uvjeti : VŠS ( završen VI stupanj školske spreme ) -
socijalnog ili drugog smjera, najmanje dvije godine 
radnog iskustva i položen stručni ispit. 

3.  Mlađi  samostalni  referent  za  pošlo  ve 
starate/jstva  i  dječje  skrbi 

proučava zakonske i druge propise, te stručnu 
literaturu iz svoje oblasti, 
vodi postupak oko postavljanja staratelja za 
osoba koja shodno zakonskim propisima 
pripada starateljstvu, 
donosi rješenja o postavljanju staratelja, 
prima zahtjeve za usvojenje djece, 
vodi postupak i donosi rješenja o usvojenju, 
brine se o djeci sa smetnjama u psiho-fizičkom 
razvoju, na području općine, 
obavlja poslove oko kategorizacije djece sa 
smetnjama u psihičkom razvoju, 
predlaže nadležnom rukovodiocu smještaj 
djece ometene u psiho-fizičkom razvoju u 
specijalne ustanove, 
obavlja posjetu djeci i starim u specijalnim 
ustanovama, 
posreduje oko pokušaja pomirenja u bračnim 
sporovima, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u poslove osnovne djelatnosti, 
upravnog rješavanja , složeniji . 

Broj izvršitelja: 1 (jedan ). 

Uvjeti : VŠS ( završen VI stupanj školske spreme) -
socijalnog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera, 
najmanje dvije godine radnog iskustva i položen stručni 
ispit 

4.  Stručni  suradnik  za  braniteljsko  -  invalidsku 
skrb 

osigurava provedbu zakona i drugih propisa u 
oblasti braniteljsko-invalidske skrbi, 
obavlja izradu i realizaciju planova i programa 
iz djelokruga braniteljsko-invalidske skrbi koje 
donosi Općinsko vijeće i općinski načelnik, 
obavlja poslove skrbi branitelja- pripadnika 
oružanih snaga i branitelja i drugih 
oslobodilačkih ratova, 
obavlja poslova skrbi ratnih i mirnodopskih 
invalida, članova obitelji poginulih, nestalih ili 
umrlih branitelja kao i umrlih ratnih i 
mirnodopskih invalida, 
provodi mjere iz oblasti braniteljsko -
invalidske skrbi, 
organizira i provodi obavljanje financijsko-
materijalnih poslova iz oblasti braniteljsko-
invalidske skrbi, 
obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti 
braniteljsko-invalidske skrbi, 
obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom 
koje mu stavi u nadležnost neposredni 
rukovoditelj. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, upravnog rješavanja, najsloženiji. 

Broj izvršitelja; 2 ( dva ). 

Uvjeti: VSS ( završen VII stupanj školske spreme) 
pravnog ili društvenog smjera, najmanje tri godine 
radnog iskustva i položen stručni ispit. 

5.  Mladi  samostalni  referent  za  braniteljsko  -
invalidsku  skrb 

prati i provodi Zakone i druge pod zakonske 
spise iz oblasti braniteljsko- invalidske skrbi, 
obavlja poslove skrbi boraca pripadnika 
oružanih snaga i branitelja drugih 
oslobodilačkih ratova, 
obavlja poslove skrbi ratnih i mirnodopskih 
invalida, članova i njihovih obitelji, članova 
obitelji poginulih , umrlih i nestalih, 
provodi mjere iz oblasti braniteljsko-invalidske 
skrbi donesene od nadležnih - federalnih i 
kantonalnih organa, 
obavlja financijsko-materijalne poslove iz 
oblasti braniteljsko-invalidske skrbi, 
obavlja stručne i upravne poslove iz oblasti 
braniteljsko-invalidske skrbi, 
obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom 
koje mu u nadležnost stavi neposredni 
rukovoditelj. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, upravnog rješavanja, složeni, 

Broj izvršitelja : 2 ( dva ) 
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Uvjeti : VŠS ( završen VI stupanj ško.ske spreme } 
pravnog ili društvenog smjera, najmanje dvije godine 
radnog iskustva i položen stručni ispit. 

6.  Mlađi  referent  za  povratak  prognanih  osoca  i 
izbjeglica 

obavlja popis i registraciju izbjeglih i 
prognanih osoba, 
vodi evidenciju izbjeglih i raseljenih osoba, 
organizira i vodi službenu evidenciju za 
izbjegla i raseljena osoba. 
odlučuje o priznavanju , prestanka i 
oduzimanju statusa izbjeglica i raseljenih 
osoba, 
prati ostvarenje prava izbjeglih i raseljenih 
osoba koje se odnose na zdravstvenu skrb, 
socijalnu adaptaciju, psihološku podršku i 
školovanje, 
obavlja izdavanje odgovarajućih potvrda i 
uvjerenja, 
izrađuje mjesečna izvješća o stanju i 
promjenama u oblasti izbjeglih i raseljenih 
osoba, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, administrativno tehnički, jednostavniji 

Broj izvršitelja ; 1 (jedan ), 

Uvjeti : SSS ( završen IV stupanj školske spreme ) 
gimnazija ili drugog odgovarajućeg smjera, 
najmanje šest mjeseci radnog iskustva, položen 
stručni ispit. 

7.  Mlađi  referent  za  administrativno-tehničke 
poslove  i  financijske  poslove 

obavlja uredske, administrativno-tehničke 
poslove, 
uzima potrebite podatke od stranaka, 
vcdi financijsko - obračunske poslove posebnih 
fondova i računa koji se otvaraju po ovoj 
općinskoj službi , 
prati izvršenje fondova i stanje računa ove 
službe, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, administrativno-tehnički, financijsko-
materijalni, jednostavni. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ). 

Uvjeti : SSS ( završen IV stupanj školske spreme ), 
ekonomskog lii drugog odgovarajućeg smjera, 
najmanje šest mjeseci radnog iskustva i položen stručni 
ispit. 

NAČELNIK OPĆINE 
Dževd Agić,dipl.ing.maš. 

30. Na temtiju članka 38. točke 4. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskcplje,  ("Si. glasilo općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje  " br. 1/01 ) , a u svezi sa člankom 10. 
Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Županiji 
Središnja Bosna i financiranju Županije Središnja Bosna, 
("SI. novine Županije Središnja Bosna " br. 4/99 ) 
Općinsko vijeće na svojoj II sjednici održanoj dana 
27.studenog 2001. godine, donijelo je : 

ODLUKU 
0  općinskim  administrativnim  pristojbama 

1 OPĆE  ODREDBE 
Članak  1. 

U postupku pred općinskim službama uprave i drugim 
pravnim osobama kojima je povjereno rješavanje u 
upravnim stvarima o određenim pravima i obvezama 
samostalno ili na koja su prenesena javna ovlaštenja, 
plaćaju se administrativne pristojbe po odredbama ove 
odluke i Tarifni administrativnih pristojbi koja je 
sastavni dio ove odluke. 

Članak  2. 

Administrativne pristojbe dužne su platiti osobe po 
čijem prijedlogu ili u čijem interesu se poduzimaju 
radnje propisane ovom odlukom ( obveznik 
administrativnih pristojbi ). 

Članak  3. 

Spisi i radnje na koje se plaća pristojba kao i visina 
pristojbe utvrđuju se Tarifom administrativnih pristojbi. 

Članak  4. 

Ako ovom odlukom nije drugačije propisano, obveza 
plaćanja administrativnih pristojbi nastaje : 

1. za podneske - kada se predaju, a za 
podneske predate na zapisnik - kada je 
zapisnik završen. 

2. za rješenja i druge isprave - u trenutku 
podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje. 

3. za pravne radnje - kada se zatraži njihovo 
poduzimanje. 

Članak  5. 

Ako je Tarifom administrativnih pristojbi propisano da 
se pristojba plaća prema vrijednosti predmeta, kao 
osnovica za obračunavanje pristojbe uzima se 
vrijednost označena u podnesku ili ispravi, ili vrijednost 
utvrđena procjenom organa koji vodi postupak. 

Članak  6. 

Kada se isprava za koju se plaća pristojba po zahtjevu 
stranke izdaje u dva ili više primjeraka, za svaki slijedeći 
primjerak, plaća se pristojba, kao i za prijepis i ovjeru 
prijepisa. 
Pristojba iz stavka 1. ovog članka ne može biti veća od 
pristojbe na prvi primjerak. 
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Uvjeti : VŠS ( završen VI stupanj ško.ske spreme } 
pravnog ili društvenog smjera, najmanje dvije godine 
radnog iskustva i položen stručni ispit. 

6.  Mlađi  referent  za  povratak  prognanih  osoca  i 
izbjeglica 

obavlja popis i registraciju izbjeglih i 
prognanih osoba, 
vodi evidenciju izbjeglih i raseljenih osoba, 
organizira i vodi službenu evidenciju za 
izbjegla i raseljena osoba. 
odlučuje o priznavanju , prestanka i 
oduzimanju statusa izbjeglica i raseljenih 
osoba, 
prati ostvarenje prava izbjeglih i raseljenih 
osoba koje se odnose na zdravstvenu skrb, 
socijalnu adaptaciju, psihološku podršku i 
školovanje, 
obavlja izdavanje odgovarajućih potvrda i 
uvjerenja, 
izrađuje mjesečna izvješća o stanju i 
promjenama u oblasti izbjeglih i raseljenih 
osoba, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost. 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, administrativno tehnički, jednostavniji 

Broj izvršitelja ; 1 (jedan ), 

Uvjeti : SSS ( završen IV stupanj školske spreme ) 
gimnazija ili drugog odgovarajućeg smjera, 
najmanje šest mjeseci radnog iskustva, položen 
stručni ispit. 

7.  Mlađi  referent  za  administrativno-tehničke 
poslove  i  financijske  poslove 

obavlja uredske, administrativno-tehničke 
poslove, 
uzima potrebite podatke od stranaka, 
vcdi financijsko - obračunske poslove posebnih 
fondova i računa koji se otvaraju po ovoj 
općinskoj službi , 
prati izvršenje fondova i stanje računa ove 
službe, 
obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost, 

Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti, administrativno-tehnički, financijsko-
materijalni, jednostavni. 

Broj izvršitelja : 1 (jedan ). 

Uvjeti : SSS ( završen IV stupanj školske spreme ), 
ekonomskog lii drugog odgovarajućeg smjera, 
najmanje šest mjeseci radnog iskustva i položen stručni 
ispit. 

NAČELNIK OPĆINE 
Dževd Agić,dipl.ing.maš. 

30. Na temtiju članka 38. točke 4. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskcplje,  ("Si. glasilo općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje  " br. 1/01 ) , a u svezi sa člankom 10. 
Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Županiji 
Središnja Bosna i financiranju Županije Središnja Bosna, 
("SI. novine Županije Središnja Bosna " br. 4/99 ) 
Općinsko vijeće na svojoj II sjednici održanoj dana 
27.studenog 2001. godine, donijelo je : 

ODLUKU 
0  općinskim  administrativnim  pristojbama 

1 OPĆE  ODREDBE 
Članak  1. 

U postupku pred općinskim službama uprave i drugim 
pravnim osobama kojima je povjereno rješavanje u 
upravnim stvarima o određenim pravima i obvezama 
samostalno ili na koja su prenesena javna ovlaštenja, 
plaćaju se administrativne pristojbe po odredbama ove 
odluke i Tarifni administrativnih pristojbi koja je 
sastavni dio ove odluke. 

Članak  2. 

Administrativne pristojbe dužne su platiti osobe po 
čijem prijedlogu ili u čijem interesu se poduzimaju 
radnje propisane ovom odlukom ( obveznik 
administrativnih pristojbi ). 

Članak  3. 

Spisi i radnje na koje se plaća pristojba kao i visina 
pristojbe utvrđuju se Tarifom administrativnih pristojbi. 

Članak  4. 

Ako ovom odlukom nije drugačije propisano, obveza 
plaćanja administrativnih pristojbi nastaje : 

1. za podneske - kada se predaju, a za 
podneske predate na zapisnik - kada je 
zapisnik završen. 

2. za rješenja i druge isprave - u trenutku 
podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje. 

3. za pravne radnje - kada se zatraži njihovo 
poduzimanje. 

Članak  5. 

Ako je Tarifom administrativnih pristojbi propisano da 
se pristojba plaća prema vrijednosti predmeta, kao 
osnovica za obračunavanje pristojbe uzima se 
vrijednost označena u podnesku ili ispravi, ili vrijednost 
utvrđena procjenom organa koji vodi postupak. 

Članak  6. 

Kada se isprava za koju se plaća pristojba po zahtjevu 
stranke izdaje u dva ili više primjeraka, za svaki slijedeći 
primjerak, plaća se pristojba, kao i za prijepis i ovjeru 
prijepisa. 
Pristojba iz stavka 1. ovog članka ne može biti veća od 
pristojbe na prvi primjerak. 
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Članak  19. 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u " 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf  -Uskoplje " . 

Broj : 01-05-18/01 
Nadnevak, 27.studeni 2001.godine 

1. Za ovjeru svakog potpisa plaća se 4,- KM 
2. Za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa 
,od svakog poluarka originala plaća se 

4,- KM 
3. Za ovjeru poslovnih knjiga plaća se za svaki list 

0,50 KM 

PREDSEDATEU 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić s.r. 

TARIFA 
općinskih  administrativnih  pristojbi 

I  OPĆE  PRISTOJBE 

Tarifni  broj  1. 

Na zahtjev , molbu, prijedlog i druge podneske, ako 
ovom tarifom nije propisano druga pristojba plaća se 

2,-KM 

Napomena: 

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za 
naknadne podneske kojim stranka zahtjeva samo brži 
postupak po ranije podnesenom zahtjevu. 

Tarifni  broj  2. 

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba 
plaća se 15,- KM 

Napomena: 

1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više 
osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća 
se onoliko puta ,koliko ima osoba kojima se 
donosi rješenje. 

2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se 
pristojba. 

Tarifni  broj  3. 

Za žalbu na rješenja plaća se 10,- KM 

Tarifni  broj  4. 

Za uvjerenje koja se izdaju u upravnom postupku, ako 
ovom tarifom nije drugačije propisano plaća 
se 10,- KM 
Napomena: 
Za uvjerenja koja se izdaju za inozemstvo plaća se 
dvostruki iznos pristojbe iz ovog tarifnog broja. 

Tarifni  broj  5. 

1. Za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i drugih 
službenih evidencija plaća se 4 ,- KM 

2. Za uvjerenja-izvode koja se izdaju na 
internacionalnom obrascu plaća se 10,- KM 

Tarifni  broj  6. 

Napomena: 

1. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije 
stranice normalnog kancelarijskog formata ili manjeg. 

2. Ako je rukopis , odnosno prijepis koji se ovjerava 
pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka pristojba 
iz člana 2. ovog tarifnog broja. 

3. Ako se ovjera obavlja na terenu plaća se dvostruka 
pristojba iz ovog tarifnog broja. 

Tarifni  broj  7. 

Za ovjeru punomoći plaća se 10,- KM 
Za ovjeru punomoći za inozemstvo plaća se 

20,- KM 

Tarifni  broj  8. 

Za ovjeru ugovora čija je vrijednost : 

1. Do 100 KM , plaća se 10,- KM 
2. Od 100,00- 1.000,00 KM , plaća se 20,- KM 
3. Od 1.000,00- 3.000,00 KM , plaća se 30,- KM 
4. Od 3.000,00- 5.000,00 KM , plaća se 40,- KM 
5. Od 5.000,00-7.500,00 KM,plaća se 50,- KM 
6. Od 7.500,00-10.000,00 KM plaća se 60,- KM 
7. Preko 10.000,00 KM , plaća se 100,00 KM 

Za ovjeru produženja roka važenja ugovora plaća se 50 
% od pristojbe iz prethodnog stava. 

Napomena: 

1. Ovjera ugovora je izvršena kad se ovjeravaju samo 
potpisi ugovornih strana. 

2. Svaka izmjena sadržine ugovora smatra se u 
pristojbenom smislu za novi ugovor. 

3.Ako je vrijednost ugovora procjenjiva, ali nije 
naznačena, za ovjeru ugovora plaća se dvostruka 
pristojba iz tačke 5. ovog tarifnog broja. 

II  PRIVREDNE  PRISTOJBE 

Tarifni  broj  9. 

Za rješenje kojim se odobrava: 

1. Zanatska djelatnost ( gospodarstvena i uslužna) 
plaća se 50,- KM 

2. Trgovinska djelatnost, plaća se 100,- KM 
3. Ugostiteljska djelatnost, plaća se 

sa točenjem alkohola 120,- KM 
bez točenja alkohola 80,- KM 

4. Rad na pijaci, plaća se 50,- KM 
5. Obavljanje gospodarstvenih i profesionalnih 
djelatnosti gospodarstvenih društava , banaka 
, osiguravajućih zavoda i drugih subjekata( 
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ispunjavanje minimalnih uvjeta za početak rada, 
gospodarstvenih subjekata ) , 
plaćaše 200,- KM 
6. Prijevoz stvari i lica za vlastite potrebe, plaća se 

50,-KM 

Napomena: 

1. Za privremenu odjavu djelatnosti iz stava 1. ovog 
tarifnog broja plaća se polovina propisane pristojbe. 

2. Za izmjenu rješenja za naprijed navedene djelatnosti 
plaća se polovina od propisane pristojbe. 

Tarifni  broj  10. 

1. Za podnesak zahtjeva za odobrenje, ovjeru i 
registraciju reda vožnje prijevoznika, po liniji, plaća 
se 10,-KM 

2. Za odobrenje, ovjeru i registraciju reda vožnje 
prijevoznika, po liniji, plaća se 50,- KM 

Tarifni  broj  11. 

Za izdvanje odobrenja za sječu drveta u šumama na 
kojima postoji pravo svojine u privatnom vlasništvu 
plaća se 15,- KM 

III KATASTARSKE PRISTOJBE 

Tarifni  broj  12. 

1. Za ovjeru kopije plana veličine poluarka plaća 
se 5,- KM 

Za ovjeru kopije plana veličine preko jednog poluarka 
plaća se osim osnovne pristojbe za jedan poluarak još 
onoliko puta po 2,- KM za koliko je poluaraka površina 
kopije veća od jednog poluarka. 

2. Za ovjeru prijepisa i izvoda iz katastarskog operata , 
terenskog elaborata, plaća se pristojba prema broju 
tabela obrazaca korištenog za prijepis i to : 

a) za prvi poluarak (katastarski obrazac ) 5,- KM 
b) za svaki daljnji poluarak 2,- KM 

IV OSTALE PRISTOJBE 

Tarifni  broj  13. 

Za izdavanje urbanističke suglasnosti za izgradnju 
građevina, za vršenje građevinskih i drugih radova, kao 
i promjenu namjene građevinskog zemljišta plaća se: 
1. Za privredne objekte ( proizvodni,skladišta i slično 
) 200,- KM 
2. Za gospodarske objekte (farme i si.) 50,- KM 
3. Za stambeno - poslovne objekte 100,- KM 
4. Za stambene objekte 70,- KM 
5. Za vikendice 50,- KM 
6. Za ostale objekte ( kiosci, garaže i si.) 40,- KM 

7. Za promjenu namjene građevinskog zemljišta 
50,- KM 

Tarifni  broj  14. 

Za odobrenje za građenje plaća se : 

1. Za gospodarske objekte ( proizvodni,skladišta i slično 
) 200,- KM 
2. Za gospodarske objekte (farme i si.) 50,- KM 
3. Za stambeno - poslovne objekte 100,- KM 
4. Za stambene objekte 70,- KM 
5. Za vikendice 50,-KM 
6. Za ostale objekte ( kiosci, garaže i si.) ... 40,- KM 

Tarifni  broj  15. 

Za utvrđivanje uvjeta minimalne tehničke opremljenosti 
poslovnih objekata u cilju davanja odobrenja za 
upotrebu plaća se : 

1. Ugostiteljsko - trgovinska djelatnost 100,- KM 
2. Zanatska djelatnost intelektualne usluge ,firme i 

slično 50,- KM 

Napomena: 

Pristojba po ovom tarifnom broju ne odnosi se na 
objekat za čiji je pregled, radi dobijanja upotrebne 
dozvole propisana posebna pristojba. 

Tarifni  broj  16. 

1. Na zahtjev za izdavanje rješenja o korištenju putnog 
zemljišta plaća se 10,- KM 

2. Za izdavanje rješenja o korištenju putnog zemljišta 
plaća se 40,- KM 

3. Na zahtjev za izdavanje rješenja o upotrebi lokalnog 
puta za prijevoz vangabaritnog tereta plaća se 

10,-KM 
4. Za izdavanje rješenja o korištenju lokalnog puta za 

prijevoz vangabaritnog tereta plaća se 
40,-KM 

5. Na zahtjev za postavljanje natpisa u zaštitnom 
pojasu lokalnog puta plaća se 10,- KM 

6. Za izdavanje rješenja o postavljanju natpisa u 
zaštitnom pojasulokalnog puta plaća se 

40,-KM 
7. Na zahtjev za izdavanje saglasnosti za izgradnju 

objekata i priključenja na lokalni put plaća se 
10,-KM 

8. Za izdavanje rješenja o davanju saglasnosti za 
izgradnju objekata i priključenja na lokalni put plaća 
se : 40,-KM 

Broj: 01-05-17/01 
Datum, 27.11.2001. godine 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić s.r. 
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31. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje  ("SI. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje  ", br. 1/01 ), te članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
("SI. glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje  " br.1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje  na 
svojoj II sjednici održanoj dana 27.studenog 2001. 
godine, donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o  stanju  prihoda  i  obveza  općine 

Gornji  Vakuf-Uskoplje  sa  30.rujna  2001.godine 

1. Općinsko vijeće prima na znanje 
Informaciju o stanju prihoda i obveza 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje  02-05-
184/01 od 14.studenog 2001.godine. 

2. Zadužuje se Općinski načelnik i njegov 
Zamjenik da za narednu sjednicu dostave 
Informaciju o zaduženju općine sa 
31.prosinca 2001.godine sa programom 
mjera za rješavanje dugova općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

3. Zaključak stupa na snagu danom 
objavljivanja u «Službenom glasniku 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Broj:01-05-19/01 
Nadnevak,27.studeni 2001.godine 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VDEĆA 

Nikola Milić s.r. 

32. Na temelju članka 38. Statuta općine Gornji Vakuf 
- Uskoplje ("SI. glasnik općine Gornji Vakuf  - Uskoplje 
", br. 01/01 ), a u svezi sa Zakonom o proračunima u 
Federaciji BiH ("SI. novine FBiH", br. 20/98 ), Općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf  - Uskoplje, na svojoj II 
sjednici održanoj dana 27.studenog 2001.godine, 
donijelo je : 

O D L U K U 
o  financiranju  općine  za  period  l.iistopad-

31.prosinac  2001.god. 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se iznos financiranja općine 
Gornji Vakuf  - Uskoplje za period 1.listopad r-
31.prosinac 2001. godine. 

Članak 2. 

Prihodi za period 1.listopad - 31.prosinac 2001. godine 
utvrđuju se u iznosu od 192.000 KM. 

Rashodi za period 1.listopad - 31.prosinac 2001. godine 
utvrđuju se u iznosu od 192.000 KM. 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u " 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf  - Uskoplje ", a 
primjenjivat će se od 01.listopada. 2001. godine. 
Broj:01-05-20/01 
Nadnevak, 27.studeni 2001.godine. 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić s.r. 

33. Na temelju članka 5. Zakona o plaćama i 
naknadama dužnosnika izvršnih tijela vlasti Županije 
Središnja Bosna J službenika koje imenuje odnosno 
postavlja Vlada Županije Središnja Bosna («Službene 
novine ŽSB», broj 7/2000) i članka 38. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje  («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf  - Uskoplje», broj 1/2001) Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf  - Uskoplje na svojoj II sjednici održanoj 
27.studenog 2001. godine donosi : 

ODLUKU 
O  PLAĆAMA  DUŽNOSNIKA  KOJE  BIRA  ILI 

IMENUJE  OPĆINSKO  VIJEĆE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se osnove za plaće dužnosnika 
koje bira ili imenuje Općinsko vijeće. 

Članak 2. 

Osnovna plaća dužnosnika kojeg bira ili imenuje 
Općinsko vijeće utvrđuje se tako što se osnovica za 
obračun plaće pomnoži sa utvrđenim koeficijentom. 
Osnovica za obračun plaće iz stavka 1. ovog članka 
utvrđuje se posebnom Odlukom Općinskog vijeća, na 
koju suglasnost daje Vlada Županije Središnja Bosna. 

Članak 3. 

Koeficijent za utvrđivanje plaće iznosi za : 

Predsjedatelj Općinskog vijeća 
9,00 

Zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća 
8,50 

Tajnika Općinskog vijeća 
7,50 

Općinskog načelnika 
9,00 

Zamjenika općinskog načelnika 
8,50 

Članak 4. 

Osnovna plaća dužnosnika uvećava se : 

0,5% za svaku godinu mirovinskog staža, s 
tim da ukupno povećanje ne može biti veće 
od 20% 

Članak 5. 

Općinski načelnik i Predsjednik općinskog vijeća imaju 
pravo na položajni dodatak u iznosu od 20% od iznosa 
osnovne plaće. 
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Zamjenik općinskog načelnika, Zamjenik predsjedatelja 
OV i Tajnik općinskog vijeća imaju pravo na položajni 
dodatak u iznosu od 10% od iznosa osnovne plaće. 

Članak 6. 

Plaće za dužnosnike iz članka 2. ove odluke utvrđuju se 
rješenjem kojeg donosi Predsjedatelj općinskog vijeća. 

Članak 7. 

Dužnosnik koji za vrijeme obavljanja dužnosti ostvario 
plaću, po prestanku dužnosti može ostvariti plaću po 
odredbama Zakona koji se odnose na službenike na 
raspolaganju. 

Članak 8. 

Za pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, a koja 
se odnose na plaće dužnosnika, primjenjivat će se 
odgovarajuće odredbe zakona i drugih propisa. 

Članak 9. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 
Odluka o plaćama dužnosnika koje bira ili imenuje 
Općinsko vijeće («SI.glasnik općine Gornji Vakuf» broj 
1/01). 

Članak 10. 
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
«Službenom glasniku općine Gornji Vakuf  - Uskoplje», 
a primjenjivat će se od 1.listopada 2001. godine. 

Broj : 01-05-21/01 
Nadnevak,27.studeni 2001.godine 

PREDSJEDATEU 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VDEĆA 

Nikola Milić s.r. 

34. Na temelju članka 130. Zakona o radnim odnosima 
i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine «Službene novine F BiH», broj 13/98) i 
članka 21. Zakona o radnim odnosima i plaćama 
službenika u organima uprave Županije Središnja Bosna 
(«Službene novine ŽSB», broj 7/00) i članka 38. Statuta 
općine Gornji Vakuf  - Uskoplje («Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf  - Uskoplje», broj 1/01) Općinsko 
prijelazno vijeće općine Gornji Vakuf  - Uskoplje na 
svojoj II sjednici održanoj 27.studenog 2001.godine 
donosi : 

ODLUKU 
0  plaćama  službenika  i  namještenika  u  općinski  ni 

službama 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se utvrđuju osnove za plaće službenika 
1 namještenika (u daljem tekstu službenika) u općinskim 
službama za upravu općine Gornji Vakuf  - Uskoplje. 

Članak 2. 

Plaće službenika u smislu ove Odluke su sva novčana 
primanja koja službenik ostvari po osnovu radnog 

odnosa. Osnovna plaća se utvrđuje množenjem 
koeficijenta platnog razreda u koji je razvrstano 
službeno zvanje u koje je službenik postavljen sa 
osnovicom koja je utvrđena Odlukom općinskog vijeća. 
Koeficijent platnog razreda iz stavka 1. ovog članka 
utvrđuje se u slijedećim vrijednostima : 

1. Za rukovodne službenike koje imenuje Općinski 
načelnik : 

• Pomoćnici općinskog načelnika 
7,00 

• Zamjenik pomoćnika načelnika za 
gospodarstvo i financije 6,80 

2. Za službenike sa visokom stručnom spremom 
• Općinski inspektor 

6,50 
• Stručni suradnik 

5,60 
3. Za službenike sa višom stručnom spremom 

• Mlađi samostalni referent i VKV djelatnik 
4,50 

4. Za službenike sa srednjom stručnom spremom 
• Mlađi referent i KV djelatnik 

3,50 
5. Za namještenike 

. PK I NK djelatnik 
2,50 

Članak 3. 

Pomoćnici Općinskog načelnika imaju pravo na 
položajni dodatak u iznosu od 10% od iznosa osnovne 
plaće. 

Članak 4. 

Službeniku koji je stekao posebno službeno zvanje, 
odnosno koji tijekom službe stekne posebno službeno 
zvanje : referent, samostalni referent i viši stručni 
suradnik, uvećava se koeficijent  njegovog osnovnog 
službenog zvanja iz članka 2. ove odluke za 5%. 
Službeniku koji je stekao posebno službeno zvanje : viši 
referent, viši samostalni referent i stručni savjetnik, 
uvećava se koeficijent  njegovog osnovnog službenog 
zvanja iz članka 2. ove Odluke za 5%. 

Članak 5. 

Plaća službenika obračunata sukladno članku 2. ove 
Odluke, uvećava se za 0,5% za svaku godinu 
mirovinskog staža, s tim da ukupno povećanje ne može 
biti veće od 20 %. 

Članak 6. 

Osnovna plaća službenika uvećat će se : 

• za rad noću 35% 
• za prekovremeni rad 50% 
• za rad subotom i nedjeljom 

(ako su neradni dani) 
30% 

• za rad za državne praznike 50% 
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Članak 7. 

Službenicima pripada naknada za troškove u sve;: sa 
službom ( prehrana, prijevoz na posao i s posla) i druge 
naknade i materijalna prava utvrđena kolektivnim 
ugovorom. 

Članak 8. 

Službenicima općinskih službi uprave raspoređeni na 
odgovarajuće poslove, a koji ne ispunjavaju uviete u 
pogledu predviđene školske spreme za poslove na koje 
su raspoređeni, umanjuje se koeficijent  iz članka 2. ove 
odluke za 15 % do ispunjenja uvjeta u pogledu 
predviđene stručne spreme. 

Članak 9. 

Službeniku koji postiže natprosječne radne rezultate, 
odnosno naročite uspjehe u radu može se isplatiti 
nagrada u iznosu najviše 30% njegove mjesečne plaće. 
Nagrada se može isplaćivati u pravilu šestomjesečno ili 
godišnje. 

Članak 10. 

Službenik koji je stavljen na raspolaganje, za vrijeme 
trajanja raspolaganja ostvaruje svoja prava na plaću u 
visini plaće koju je imao do stavljanja na raspolaganje 
sa svim povećanjima, kao i druge naknade iz radnog 
odnosa koja nastanu dok je na raspolaganju. 

Članak 11. 

Za vrijeme trajanja pripravničkog staža pripravniku 
pripada osnovna plaća najnižeg platnog razreda 
odgovarajućeg stupnja stručne spreme za koju se 
pripravnik osposobljava. 

Članak 12. 

Plaća službenika se isplaćuje u neto iznosu. 

Članak 13. 

Plaća za službenike, sukladno sa ovom Odlukom 
utvrđuje se rješenjem koje donosi Općinski načelnik. 

Članak 14. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 
Odluka o plaćama službenika i namještenika općinskih 
službi uprave («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf*,br.  1/01). 

Članak 15. 

Ova Odluka primjenjivat će se od 01.studenog 2001. 
godine, a stupa na snagu danom objavljivanja u 
«službenom glasniku općine Gornji Vakuf  - Uskoplje. 

Broj : 01-05-22/01 
Nadnevak,27.studeni 2001.godine 

l i PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić s.r. 

35. Na temelju članka 130. Zakona o radnim odnosima 
i plaćama službenika organa uprave u federaciji Bosne i 
Hercegovine («Službene novine FBiH», br. 13/98), i 
članka 21. Zakona o radnim odnosima i plaćama 
službenika u organima uprave Županije Središnja Bosna 
(«Službene novine ŽSB», br.7/00) i članka 38. Statuta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje  («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje»,br.l/01),  Općinsko prijelazno 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje  na svojoj II sjednici 
održanoj 27.studenog 2001. godine, donosi: 

O D L U K U 
o utvrđivanju osnovice za obračun plaća 
općinskih dužnosnika , službenika i namještenika 
u službama uprave općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica za plaće općinskih 
dužnosnika koje imenuje Općinsko vijeće i osnovica za 
plaće službenika i namještenika u službama uprave 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Članak 2. 

Osnovica za plaću dužnosnika i službenika i 
namještenika iz članka 1. ove Odluke, utvrđuje se u 
iznosu od 100,oo KM. 

Članak 3. 

Ova Odluka primjenjivat će se od 1.listopada 
2001.godine. 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 
Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća 
općinskih dužnosnika, službenika i namještenika u 
službama uprave općine Gornji Vakuf  («Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf»,  broj 1/01). 

Članak 5. 

Ova odluka stupa _ na snagu danom dobivanja 
suglasnosti od Vlade Županija Središnja Bosna i ima se 
objaviti u «Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

Broj:01-05-23/01 
Nadnevak,27.studeni 2001.godine. 

PREDSJEDATEU 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić s.r. 
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36. Na temelju članka 36. i 110. stavak 1. Statuta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje  (" SI. glasnik općine 
Gornji Vakuf  - Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 23. 
Poslovnika o radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje  ("SI. glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje", br. 1/01 ), Prijelazno općinsko vijeće Gornji 
Vakuf  - Uskoplje na svojoj II sjednici održanoj dana 
27.studenog 2001. godine, donijelo je : 

OD L U K U 
o naknadama vijećnika Općinskog vijeća 

Gornji  Vakuf-  Uskoplje 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se uređuju naknade vijećnicima za 
obavljanje vijećničkih dužnosti u Općinskom vijeću 
općine Gornji Vakuf  - Uskoplje. 

Članak 2. 

Vijećnici Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje  imaju 
pravo na novčanu naknadu za obavljanje vijećničke 
dužnosti po svakoj sjednici u iznosu od 50,00 KM. 

Članak 3. 

Vijećnici općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje  imaju 
pravo na novčanu naknadu po svakoj sjednici Kluba u 
iznosu od 20,00 KM. 
Članovi Kolegija Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
imaju pravo na naknadu u iznosu od 20,00 KM po 
svakoj sjednici Kolegija općinskog vijeća. 
Pravo na naknadu iz stavka 2. ovog članka nemaju 
profesionalno angažirani u općinskim organima uprave. 

Članak 4. 

Novčana sredstava iz točke 2. i 3. ove Odluke isplaćivat 
će se iz sredstava Proračuna općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 
Odluka o naknadama vijećnika općinskog vijeća Gornji 
Vakuf  («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf»broj 
3/01). 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
"Službenom glasniku općine Gornji Vakuf  - Uskoplje". 

Broj: 01-05-24/01 
Nadnevak,27.studeni 2001.godine. 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VDEĆA 

Nikola Milić s.r. 

37, Na temelju članka 58. Zakona o porezima Županije 
Središnja Bosna («Službene novine ŽSB»,br.4/99) i 
članka 38. točka 4. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
(«SI. glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje»,  br. 1/01 ), 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje,  na svojoj II 
sjednici održanoj 27.studenog 2001.godine, donijelo je: 

ODLUKU 
o  visini  poreza  na  potrošnju  alkoholnog  i 

bezalkoholnog  pića 

Članak  1. 

Ovom Odlukom uređuje se porez na potrošnju 
alkoholnih pića, piva, svih bezalkoholnih pića, mineralne 
vode, kave i čaja u ugostiteljskim objektima na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Članak  2. 

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića iz 
članka 1. ove Odluke plaća se po stopi od 5 %. 

Članak  3. 

Obveznik poreza na potrošnju jeste fizička (samostalni 
djelatnik) i pravna osoba koja pruža ugostiteljske 
usluge. 

Članak  4. 

O izvršenju ove Odluke starat će se Porezna ispostava 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Članak  5. 

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
"Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje  ". 

Broj:01-05-25/01 
Nadnevak,27,studeni 2001.godine. 

PREDSJEDATEU 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić s.r. 

38. Na temelju članka 38. točka 4.Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje,  («SI. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje»  br.1/01), a u svezi sa članom 6. 
Zakona o porezima Županije Središnja Bosna 
(«Službene novine ŽSB», br.4/99), Općinsko vijeće 
Gornji Vakuf-Uskoplje  na svojoj II sjednici održanoj 
27.studenog 2001. godine, donosi: 

O D L U K U 
o  visini  poreza  na  iznajmljene  poslovne 

prostorije 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se porez na iznajmljeni 
poslovni prostor na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje 
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Članak 2. 

Porez na iznajmljene poslovnih prostorija ciaća se u 
godišnjem paušalnom iznosu i to: 

za gradsko područje, plaća se u iznosu od 
5,- KM po lm2, 
za prigradska naselja i sela piaća se u 
iznosu od 3,-. KM. po lm2. 

Članak 3. 

0 izvršenju ove Odluke starat će se Porezna ispostava 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
«Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje». 

Broj:01-05-26/01 
Nadnevak,27.studeni 2001.godine. 

PREDSJEDATEU 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić s.r. 

Broj: 01-05-27/01 
Nadnevak,27.studeni 2001.godine. 

PREDSJEDATEU 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić s.r. 

40. Na temelju članka 111. Statuta općine Gornji Vakuf 
- Uskoplje ( " SI. glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
", br. 1/01, a u svezi sa člankom 9. i člankom 10. 
Zakona o porezu na promet nekretnina (SI. novine 
Županije Središnja Bosna ", br. 4/99 ), Općinsko vijeće 
Gornji Vakuf  - Uskoplje, na svojoj II sjednici održanoj 
dana 27.studenog 2001. god., d o n i j e I o je : 

R J E Š E N J E 
o  imenovanju  Povjerenstva  za  procjenu 

prometne  vrijednosti  nekretnina 

I 

U Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti 
nekretnina imenuju se : 

39. Na temelju članka 111. stav 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje  ("SI. glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje", br. 1/01 ) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje  ("SI. 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje  " br. 1/01 ) 
Prijelazno općinsko vijeće na svojoj II sjednici održanoj 
dana 27 studenog 2001. godine, donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o  pokretanju  inicijative  za  donošenje  Zakona  o 
raspodjeli  sredstava  za  održavanje  lokalnih  i 

nekategoriziranih  putova 

1. Pokreće se inicijativa za donošenje Zakona o 
raspodjeli sredstava za održavanje lokalnih i 
nekategoriziranih putova na području Županije 
Središnja Bosna. 

2. Prijedlog Zakona iz točke 1. ovog zaključka 
trebao bi da sadrži obvezu Vlade i nadležnog 
ministarstva Županije Središnja Bosna, da redovito 
vrši povrat sredstava općinama Županije Središnja 
Bosna u iznosu od 40 % sredstava, uplaćenih 
Županiji po osnovu naknade za putove u 
maloprodajnoj cijeni benzina i dizel goriva i 
naknade za uporabu putova za vozila pravnih i 
fizičkih lica, uplaćenih na području odnosne općine. 

3. Općinske uprave preuzimaju obvezu održavanja, 
rekonstruiranja i zaštite lokalnih i nekategoriziranih 
putova na svom području. 

4. Za provedbu ovog Zaključka zadužuju se 
općinski načelnik i Predsjedatelj Prijelaznog 
općinskog vijeća. 

5. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u 
"Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje". 

Ante Alvir, 
Branko Šain , 

Vukojević Ibrahim, 
Ljubunčić Senada, 

1. Fale Husein, 
Ćajdin Elmedin, 

predsjednik Povjerenstva 
zamjenik predsjednika 
povjerenstva 
član povjerenstva 
zamjenik člana 
povjerenstva 

član povjerenstva 
zamjenik člana 
povjerenstva 

II 

Predsjedniku i članovima Povjerenstva pripada naknada 
za rad u povjerenstvu u iznosu od 10,00 KM po jednom 
predmetu. 
Naknada iz stavka 1. ove točke osigurava se iz 
sredstava koja uplaćuje podnosilac zahtjeva za 
procjenu prometne vrijednosti nekretnina. 

III 

Mandat Povjerenstva iz točke 
dvije godine. 

IV 

1. ovog rješenja traje 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važnost 
Rješenja broj : 01/1-05-27/01 ("SI. glasnik općine 
Gornji Vakuf",  br. 02/01 ). 
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V 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u " Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf  - Uskoplje ". 

Broj:01-05-28/01 
Nadnevak,27.studeni 2001.godine 

PREDSJEDATEU 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić s.r. 

41. Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf  - Uskoplje (" SI. glasnik općine Gornji 
Vakuf  - Uskoplje ", br. 1/01 ), te članka 31. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf  - Uskoplje ( "SI. 
glasnik općine Gornji Vakuf  - Uskoplje ", br. 1/01 ), 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf  - Uskoplje na svojoj 2. 
sjednici održanoj dana 27. 11. 2001- godine, 
donijelo je : 

R J E Š E N J E 
o  imenovanju  ovlaštenih  vijećnika  za  vjenčanje 

I 

Za obavljanje vjenčanja u Općini Gornji Vakuf  -
Uskoplje ovlašćuju se vijećnici Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf  - Uskoplje. 

1. Hadžimehanović Fatima 
2. Isaković Dževad 
3. Hadžiabdić Edib 
4. Gudić Mehmed 
5. Čajdin Sulejman 
6. Kico Fahrija 
7. Kičin Nedžad 
8. Brzika Hazima 
9. Hrćan Đuro 
10. Ohran Besim 
11. Herceg Josip 
12. Jurina Josip 
13. Šenda Josip 
14. Perić Božo 
15. Medvidović Jerko 
16. Matišić Ilija 
17. Mlakić Mato 
18. Milić Nikola 
19. Tečić Ljuban 
20. Šekrija Jozo 

II 

Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u 
"Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-  Uskoplje". 

Broj: 01-05-29/01 
Nadnevak,27.11.2001.god. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić s.r. 

Akti načelnika : 

42. 
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 
ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA 
OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPUE 
- OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-05-173/01.god. 
Dana, 19. 11. 2001.god. 

Na temelju točke 24. Naputka o načinu vršenja 
kancelarijskog poslovanja u organima uprave i 
službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ( 
" Službene novine FBiH ", broj 30/98 i 49/98 ), a u svezi 
sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju orgna uprave i 
službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine 
"Službene novine FBiH ", broj: 20/98), općinski 
načelnik, d o n o s i ; 

R J E Š E N J E 
o  utvrđivanju  brojčanih  oznaka  radnih  mjesta  u 

službi  za  upravu 

I. Ovim rješenjem utvrdjuju se brojčane oznake radnih 
mjesta Službi za upravu općine Gornji Vakuf  - Uskoplje 
sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji, preko 
kojih se vrši rasporedjivanje, odnosno signiranje pošte 
na službenike koji su nadležni za rad na predmetu 
odnosno aktu. 

II. OPĆINSKO  VIJEĆE 

1. Predsjedatelj općinskog vijeća 
01 

2. Zamjenik predsjedatelja Općinskog 
vijeća 01/1 

3. Tajnik Općinskog vijeća * 01/2 

III.  OPĆINSKI  NA  ČELNIK 

1. Općinski načelnik 02 
2. Zamjenik općinskog načelnika 

02/1 

IV.  SLUŽBA  ZA  GOSPODARSTVO  I  FINANCIJE 

1. Pomoćnik načelnika 03 
2. Zamjenik pomoćnika načelnika i stručni 

suradnik za plan i analizu i izvršenje 
proračuna 03/1 

3. Stručni suradnik za gospodarstvo, 
samostalno privređivanje i poduzeća 

03/2 
4. Samostalni referent za samostalno 

privređivanje 03/3 
5. Samostalni referent za statistiku, 

cijene i robne rezerve 03/4 
6. Samostalni referent za poljoprivredu, 

vodoprivredu i šumarstvo..03/5 
7. Glavni knjigovođa 03/6 
8. Referent za knj igovodstvo 03/7 
9. Referent za obračun , izvršenje platnog 

prometa (blagajnik ) 03/8 
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V.  SLUŽBA  ZA  STAMBENO  KOMUNALNE 
DJELA  TNOSTI,  OSNOVU  I  ZAŠTITU  OKOLIŠA 

1. Pomoćnik načelnika 04 
2. Stručni suradnik za obnovu, izgradnju i 

infrastrukturu 04/1 
3. Stručni suradnik za obnovu, izgradnju i 

infrastrukturu 04/2 
4. Stručni suradnik za stambeno komunalne 

poslove 04/3 
5. Komunalni inspektor 04/4 
6. Samostalni referent za promet i komunikacije 

04/5 
7. Referent za administrativno-tehničke i financijske 

poslove 04/6 

VI.  SLUŽBA  ZA  OPĆU  UPRA  VUI  DRUŠTVENE 
POSLOVE 

1. Pomoćnik načelnika 05 
2. Samostalni referent za informiranje 05/1 
3. Samostalni referent za mjesne zajednice 05/2 
4. Samostalni referent za mjesne zajednice 05/3 
5. Referent za poslove prijemne kancelarije... 05/4 
6. Referent za ovjeru potpisa,rukopisa i 

prijepisa 05/5 
7. Referent za personalne poslove i arhivu 05/6 
8. Referent za vodjenje gradjanskih stanja i 

matičnih knjiga 05/7 
9. Referent za vodjenje gradjanskih stanja i 

matičnih knjiga 05/8 

VII.  SLUŽBA  ZA  IMOVINSKO  PRA  VNE  POSLOVE  I 
KATASTAR 

1. Pomoćnik načelnika 06 
2. Stručni suradnik za imovinsko pravne 

poslove 06/1 
3. Stručni suradnik za imovinsko pravne 

poslove 06/2 
4. Samostalni referent za geodetske 

poslove 06/3 
5. Referent za poslove katastra 06/4 
6. Referent za poslove katastra 06/5 
7. Samostalni referent za geodetske 

poslove 06/6 

VIII.  SLUŽBA  ZA  URBANIZAM  I  GRADITELJSTVO 

1. Pomoćnik načelnika 07 
2. Stručni suradnik za oblast prostornog uređenja 

i urbanizma 07/1 
3. Urbanističko-građevinski inspektor 07/2 
4. Samostalni referent za graditeljstvo 07/3 
5. Referent za administrativno-tehničke 

poslove 07/4 

IX.  SLUŽBA  ZA  SOCIJALNU  SKRB  I  IZBJEGLICE 

1. Pomoćnik načelnika 08 
2. Samostalni referent za socijalnu skrb 08/1 
3. Samostalni referent za socijalnu skrb 08/2 
4. Samostalni referent za poslove starateljstva i 

dječje zaštite 08/3 
5. Stručni suradnik za pitanja obitelji poginulih i 

invalida rata 08/4 

5. Stručni suradnik za pitanje obitelji poginulih i 
invalida rata 08/5 

7. Samostalni referent za pitanja obitelji 
poginulih i invalida rada 08/6 

8. Samostalni referent za pitanja obitelji 
poginulih i invalida rata 08/7 

9. Referent za povratak raseljenih i izbjeglih 
osoba 08/8 

10.Referent za administrativno-tehničke i 
financijske poslove 08/9 

X.  Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaju važiti 
ranija rješenja o utvrđivanju 

brojčanih oznaka radnih mjesta službi za upravu. 

XI.  Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Dževad Agić ,dipl.ing.maš. 

43. 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPUE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Broj: 02/1-20-176/01 
Datum, 15. 11. 2001. godine 

Na temelju članka 114. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje ( " SI. glasnik općine Gornji - Uskoplje ", br. 
1/01), Općinski načelnik uz suglasnost Zamjenika 
općinskog načelnika donosi : 

R J E Š E N J E 
o  imenovanju  Povjerenstva  za  utvrđivanje 

postojanja  uvjeta  minimalne  tehničke 
opremljenosti  poslovnih  prostora 

U Komisiju za utvrđivanje postojanja uvjeta minimalne 
tehničke opremljenosti poslovnih prostora iz oblasti 
gospodarstva i poslovnih jedinica gospodarstvenih 
društava imenuje se : 

1. Bušatlić Sanela, 
2. Lozić Anka , 
3. Spajić Pero, 

predsjednik Povjerenstva 
član Povjerenstva 
član Povjerenstva 

II 

Predsjedniku i članovima Povjerenstva pripada naknada 
za rad u Povjerenstvu u iznosu od 10,00 KM po 
jednom predmetu. 
Naknada iz stavka 1. ove točke obezbjeđuje se iz 
sredstava koja uplaćuje podnosilac zahtjeva za 
utvrdjivanje postojanja uvjeta minimalne tehničke 
opremljenosti, a shodno Tarifi. općinskih 
administrativnih pristojbi. 
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III 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u " Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf  - Uskoplje ". 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Dževad Agić ,dipl.ing.maŠ. 

44. Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf 
- Uskoplje ( " SI. glasnik općine Gornji Vakuf  - Uskoplje 
", br. 1/01), a u vezi sa Zakonom o finansijskom 
poslovanju (" Si. novine FBiH ", br.2, 25,13/00 , 29/00 
),te propisima o budžetima u FBiH ( " SI. novine FBiH ", 
br. 20/98 , 6/99, 47/99), Općinski načelnik uz 
suglasnost zamjenika Općinskog načelnika, donio je ; 

P R A V I L N I K 
o  materijalno-financijskom  poslovanju 

I. O P Ć E O D R E D B E 

Članak 1. 

Ovim pravilnikom se vrši normiranje relevantnih 
finansijskih poslova ( operative, plaćanja, solventnosti, 
odgovornosti ) u općini Gornji Vakuf  - Uskoplje ( u 
daljem tekstu : Općina ). 
Ciljevi finansijske politike Općine definiraju se budžetom 
općine i programima i planovima rada. 

II. FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA 

Članak 2. 

Općina finansijska sredstva pribavlja u skladu^ sa 
Zakonom o pripadnosti javnih prihoda FBiH i ŽSB, 
Zakona o budžetima u FBiH , Odlukom o Budžetu 
Općine za tekuću godinu, odluka Općinskog vijeća i 
Općinskog načelnika i drugim propisima iz oblasti javnih 
prihoda. 

Članak 3. 

Po osnovu poslovanja iz prethodnog člana Općina , 
shodno Zakonu , može imati jedan ili više računa u 
domaćoj valuti kod jedne ili više poslovnih banaka, te 
devizni račun. 

Članak 4. 

Za novčane transakcije po osnovu izdavanja ili prijema 
novca, Općina može manipulirati sa gotovinom u iznosu 
do 150,00 KM, a većim iznosom u skladu sa zaključkom 
Općinskog načelnika. 
Odredbe prethodnog stava odnose se na isplate prema 
dobavljačima i naplatu javnih prihoda. 

Članak 5. 

Primljen gotov novac, obaveza je iz blagajne najkasnije 
narednog dana položiti na račun Općine. 

Članak 6. 

Ukoliko nadležne službe Općine ocjene da po osnovu 
poslovnog odnosa sa drugim subjektom nisu sigurni u 

blagovremenu naplatu preuzetih obaveza, može se od 
takvih subjekata tražiti obezbjeđenje plaćanja u 
vrijednosnim papirima ( mjenica, ček, bankarska 
garancija i si). 

Međusobne obaveze plaćanja sa drugim subjektom 
mogu se izmirivati i prebijanjem kao i na drugi način 
propisan u skladu sa zakonskim propisima. 

III. BLAGAJNIČKO POSLOVANJE 

Članak 7. 

Općina ima svoju glavnu blagajnu, a može imati i 
pomoćne blagajne. 

Članak 8. 

Sve promjene u blagajni se u momentu nastanka takve 
promjene, zavisno od karaktera poslovne promjene, 
evidentiraju u nalogu " Naplatiti " i " Isplatiti ", te u 
blagajnički dnevnik, odvojeno za domaća i strana 
sredstva plaćanja. 

Članak 9. 

Općina može gotovim novcem plaćati : 

plate i druga lična primanja uposlenih radnika, 
akontacije putnih troškova , dnevnica i goriva, 
proizvode i usluge, te druge obaveze , ako 
pojedinačna isplata ne prelazi sumu od 150,00 
KM 
poljoprivredne proizvode i sekundarne sirovine 
ako se nabavljaju od građana, 
isplate građanima koji nisu obavezni da imaju 
žiro-račun, 
isplate za potrebe odbrane, civilne zaštite i 
humanitarne djelatnosti organizacija 
registriranih kod nadležnog suda, 
druge isplate u skladu sa propisima. 

Članak 10. 

Dnevne potrebe za gotovim novcem uz naknadu svrhe 
na čeku podiže blagajnik sa računa otvorenog kod 
poslovne banke. 
U blagajni se obavljaju svi poslovi primljenih i izdatih 
čekova. 

IV. OVLAŠTENE OSOBE I DUŽNOSTI 
ODGOVORNIH LICA 

Članak 11. 

Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika dužni 
su zajednički potpisati općinske rashode. 
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Pomoćnik načelnika za privredu i financije i njegov 
zamjenik dužni su zajednički potpisivati općinske 
rashode na nivou Službe za privredu i finansije. 

Članak 12. 

Odgovorne osobe ovlaštene za potpisivanje financijskih 
dokumenata u Općini su navedene u " Sperimonu-
kartonu potpisu ovlaštenih osoba " koji je sastavni dio 
ovog pravilnika. 

Članak 13. 

Plaćanje obaveza preko računa ili blagajne obavlja se 
putem " Naloga za plaćanje " koji je sastavni dio ovog 
pravilnika. 
Uz " Nalog za plaćanje " obavezno je dostaviti 
odgovarajuće materijalne dokaze o nastanku obaveze 
plaćanja . 

Članak 14. 

Općinski načelnik je odgovoran za stvaranje općih 
uslova za pravilan rad blagajne. 

Članak 15. 

Glavni knjigovođa je dužan provoditi opći nadzor nad 
finansijskim poslovanjem sa akcentom na pravilan rad 
likvidature i blagajne. 

Uposleni radnici koji neposredno obavljaju poslove 
likvidature i blagajne odgovorni su za pravilan rad, 
odnosno propisima utvrđenu manipulaciju sa 
materijalno-finansijskim dokumentima i novcem, svako 
iz svoga djelokruga poslova. 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE OBAVEZE 

Članak 16. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a isti 
će se objaviti u " Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf  - Uskoplje". 

Broj: 02/1-14-178/01 
Nadnevak, 26.11.2001.god. 

OPĆINSKI NAČELNIK, 
Dževad Agić,dipl.ing.maš. 

45. Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf 
- Uskoplje ( " SI. glasnik općine Gornji Vakuf  - Uskoplje 

br. 1/01), a u svezi sa člankom 29. Zakona o radnim 
odnosima i plaćama službenika u organima uprave 
SBK/ŽSB ( " SI. novine ŽSB ", br. 7/00 ), i Kolektivnim 
ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u 
FBiH (" SI. novine FBiH ", br. 23/00), Općinski načelnik 
uz suglasnost zamjenika Općinskog načelnika, donio je: 

P R A V I L N I K 
o  naknadama  uposlenika  po  osnovu  rada  u 

općinskim  službama  uprave 
Članak 1. 

Ovim pravilnikom utvrđuju se naknade uposlenika po 
osnovu rada koje nemaju karakter plaća u općinskim 
službama uprave, a koji nisu utvrđeni Zakonom i 
drugim općim aktima. 

Članak 2. 

Uposleniku čije je mjesto stanovanja od mjesta rada 
udaljeno najmanje dva kilometra, a nema organiziran 
prevoz sa posla i na posao, pripada naknada za 
troškove prevoza u visini mjesečne karte javnog 
saobraćaja. 

Članak 3. 

Uposleniku pripada naknada za ishranu (topli obrok ) u 
toku rada u iznosu od 6,00 KM dnevno. 
Uposlenik za dane koje nije proveo na radu nema prvo 
na naknadu za topli obrok. 

Članak 4. 

Uposleniku pripada naknada plate za korištenje 
godišnjeg odmora ( regres ) u skladu sa materijalnim 
mogućnostima, a najmanje u visini od 70 % njegove 
plaće ili najmanje u visini prosječne plaće u Federaciji 
za prethodna tri mjeseca prije donošenja odluke o 
regresu, ako je to za uposlenika povoljnije. 

Članak 5. 

Uposleniku pripada naknada za službeni put ( troškovi 
prevoza, troškovi prenoćišta) po cijeni prevozne karte i 
hotelskih računa, osim hotela DE LUXE kategorije, kao i 
dnevnica u visini od 30,00 KM. 
Visina dnevnice i troškovi službenog puta u inozemstvo 
obračunavaju se u skladu sa propisima koji se 
primjenjuju za federalne organe uprave. 

Članak 6. 

Ako boravak na službenom putu traje 8 do 12 sati 
obračunava se polovina dnevnice, a ako traje preko 12 
sati isplaćuje se puni iznos dnevnice. 
Ako službeno putovanje traje duže od jednog dana, za 
ostatak vremena duže od 12 sati isplaćuje se dnevnica 
u punom iznosu. 
Za službeni put čije je odredište udaljeno do 150 
kilometara obračunava se polovina dnevnice. 

Članak 7. 

Za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe, 
ako se takvo korištenje prethodno odobri, utvrđuje se 
naknada u visini od 20% od cijene jedne litra benzina 
( super) po pređenom kilometru. 
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Članak 8. 
< * 

Svi ostali izdaci koji nastanu u vezi sa službenim 
putovanjem, a nužni su za obavljanje određenih 
poslova i zadataka, obračunavaju se na osnovu 
odgovarajućih računa. 

Članak 9. 

Naknada plaće za vrijeme privremene spriiečenosti za 
rad zbog bolesti isplaćuje se u visini od : 

- bolovanje do 42 dana 70 % 
- bolovanje preko 42 dana 80 % 

Osnovica za obračun bolovanja je plata koju je 
uposlenik ostvario u mjesecu koji je prethodio 
nastupanju slučaja po kojem ostvaruje pravo na 
naknadu po ovom osnovu. 

Članak 10. 

Naknada plate za vrijeme prethodno odobrenog 
plaćenog odsustva, kao i za vrijeme korištenja 
godišnjeg odmora, iznosi 100% plate tekućeg mjeseca. 

Članak 11. 

0 pitanjima koja nisu urađena ovim pravilnikom, 
primjenjivat će se odredbe Zakona , Kolektivnog 
ugovora i drugih općih akata. 

Članak 12. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a isti 
će se objaviti u " Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf  - Uskoplje ". 

Broj . 02/1-14-177/01 
Nadnevak, 26.11.200.god. 

OPĆINSKI NAČELNIK, 
Dževad Agić,dipl.ing.maš. 

46. 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPUE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Broj: 02/1-14-212/01 
Nadnevak, 21.11.2001. godine 

Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf  -
Uskoplje ( " SI. glasnik općine Gornji Vakuf  - Uskoplje 
",br. 1/01), Općinski načelnik uz suglasnost Zamjenika 
Općinskog načelnika , d o n o s i : 

U P U T S T V O 
o  naplati  općinskih  administrativnih  pristojbu 

i  općinskih  naknada 

1. U postupku pred općinskim službama uprave i 
drugim pravnim licima na koja su prenesena 
javna ovlaštenja rješavanja u upravnim 
stvarima o određenim pravcima i obvezama , 
primjenjuje se Odluka o općinskim 
administrativnim pristojbama i Tarifa općinskih 
administrativnih pristojbi koje je donijelo 
Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf  - Uskoplje 
( kao sastavni dio ovog uputstva ) kao i odluke 
o raznim općinskim naknadama. 

2. Naplatu pristojbe vrši neposredno ovlašteni 
službenik pojedine općinske službe za upravu 
na obrascu priznanice koji je sastavni dio ovog 
uputstva. 

3. Ovlašteni službenik blok priznanica zadužuje u 
blagajni Općine i isti razdužuje u blagajni prije 
zaduživanja slijedećeg. 
Blok priznanica se zadužuje posebno za 
administrativne pristojbe, a posebno za 
općinske naknade. 

4. Priznanice se popunjavaju u 2 ( dva ) 
primjerka od čega 1 ( jedan ) primjerak 
pripada stranci koja vrši uplatu, a drugi ostaje 
u bloku i razdužuje se u blagajni Općine. 
Realizovane uplate ovlašteni službenici 
uplaćuju na blagajni Općine obavezno jednom 
sedmično. 

5. Ovlašteni službenici vrše naplatu taksa i 
naknada za iznose do 20,00 KM. 
Pristojbe i naknade koje prelaze iznos od 20,00 
KM stranka uplaćuje kod organizacije za platni 
promet ( banka, pošto ), na propisanom 

^obrascu koji je sastavnico ovog uputstva. 

Stranke je potrebno upozoriti na obvezu 
popunjavanja : 

račun Općine ( primaoca ) 
1011310000002446 
vrsta prihoda - pristojbe 722131 

- naknade 722431 
šifra općine - 034 

6. Visina naknade za određene obrasce koji se 
izdaju strankama utvrdiće se naknadno i ista 
podliježe obaveznoj naplati prema 
instrukcijama Službe ' za gospodarstvo i 
financije. 

7. Ovlašteni službenici su obvezni izvršiti uplatu 
pristojbi i naknada naplaćenih do početka 
primjene ovog uputstva i zaduživanja blok 
priznanica prema ovom uputstvu. 
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8. Općinske službe za upravu su obvezne ustrojiti 
i voditi evidenciju o naplati pristojbi i naknada 
u smislu članaka 7. i članaka 13. Cdluke o 
općinskim administrativnim pristojbama. 

9. Nadzor nad primjenom ovog uputstva obavlja 
služba za gospodarstvo i financije. 

10. Ovo uputstvo stupa na snagu danom 
donošenja i primjenjuje se odmah po prijemu 
istog, a isto će se objaviti u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje  ". 

OPĆINSKI NAČELNIK, 
Dževad Agić,dipl.ing.maš. 

Po završenom sravnjenju s izvornim tekstom odluka i 
drugih akata Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje, objavljenih u " Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf  - Uskoplje " br. 1/01 utvrđene su 
štamparske greške te se daju sljedeće: 

I S P R A V K E 

u Odluci o verifikaciji  vijećničkih mandata 
objavljenoj na str. 1. u nazivu Odluka dodaje 
se slovo " o " iza riječi Odluka. 
Na stranici 1. iste Odluke iza rednog broja 16. 
tačke I Odluke dodaje se novi redni broj koji 
glasi " 17. Ohran Besim ". 
U statutu općine Gornji Vakuf  - Uskoplje na 
str. 10. u članku 51. i članak 52. u tekstu riječ 
" surađivati" mijenja se riječ " suglasnost". 

Službeni glasnik općine Gornji Vakuf  - Uskoplje, 2/01 15. 12. 2001. Strana : 69 


	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69

