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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

Godina III , broj 2                         10. 04. 2003.                   Bosanski jezik 
 
61. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 25. marta 2003. godine, 
donijelo je : 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvještaju o radu Općinsko načelnika 
za 2002. godinu 

 
1. Prihvata se Izvještaj o radu Općinskog načelnika i 

Zamjenika načelnika za 2002.godinu . 
 
2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-61/03 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
25. marta 2003. godine   

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
62. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 25. marta 2003.. godine, 
donijelo je : 

 
Z A K L J U Č A K 

o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2002.godiinu 

 
1. Prihvata se Izvještaj o izvršenju budžeta općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2002.god. 
 
2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-62/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
25. marta 2003. godine   

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

 
63. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 25. marta 2003.. godine, 
donijelo je : 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju Općinskog suda za prekršaje 

 
1. Prihvata se Izvještaj Općinskog suda za prekršaje 

za 2002.godinu , broj SU-244/02 od 
15.01.2003.god. 
 

2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 

 
Broj: 01-05-63/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
25. marta 2003. godine   

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
64. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 25. marta 2003.. godine, 
donijelo je : 
 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o radu Policijske uprava 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2002.godinu 
 
1. Prihvata se Informacija o radu Policijske uprave 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2002.godinu , broj 04-
09/3-1-386/03 od 24.02.2003.god. 
 

2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 

 
Broj: 01-05-64/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
25. marta 2003. godine   

PREDSJEDAVAJUĆI 
                           PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Nedžad Kićin 
 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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65. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 25. marta 2003.. godine, 
donijelo je : 

 
Z A K L J U Č A K 

o Informaciji o  realizaciji programskih zadataka 
za 2002 . godinu Biroa za zapošljavanje Gornji 

Vakuf - Uskoplje 
 
1. Prihvata se Informacija o  realizaciji programskih 

zadataka za 2002.godinu Biroa za zapošljavanje 
Gornji Vakuf – Uskoplje . 
  

2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 

 
Broj: 01-05-65/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
25. marta 2003. godine   

PREDSJEDAVAJUĆI 
                            PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

       Nedžad Kićin 
 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

66. Na osnovu člana 3. Uredbe sa zakonskom snagom 
o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 
13/94) , člana 59, 84 i 90 Zakona o socijalnoj zaštiti 
,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom ( 
"Službene novine SBK" broj 9/02 ) i člana 15. 
Porodičnog zakona ( "Sl. list SRBiH " br. 21/79 i 44/89 ) 
i člana 38 stava 2 i 6 Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, (" Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje " br.1/01 ), Prijelazno općinsko vijeće na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana, 25. marta 2003. 
godine,  d o n o i j e l o  j e 
 

O  D  L  U  K  U 
o osnivanju Javne ustanove - Centra za socijalni 

rad Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
OPŠTE ODREDBE  

Član 1. 
 
Ovom odlukom prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf-
Uskoplje osniva javnu ustanovu  Centar za socijalni rad 
Gornji Vakuf- Uskoplje. 
 

Član 2. 
 
Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje radi pod 
nazivom javna ustanova Centar za socijalni rad Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 
Skraćeni naziv javne ustanove je Centar za socijalni rad 
( u daljem tekstu: Centar).                         
 

Član 3. 
 
Centar je javna ustanova u državnoj svojini, sa 
svojstvom pravnog lica, stiče ga upisom u Sudski 
registar. 

Sjedište Centra je u Gornjem Vakufu-Uskoplju, Ul. 
«Branilaca grada»  bb. 

 
Član 4. 

 
Na rad Centra primjenjuju se propisi o ustanovama i 
propisi o socijalnoj i dječjoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava 
rata i zaštiti porodica sa djecom, i drugi važeći propisi iz 
oblasti socijalne zaštite. 
 
 
II. POSLOVI I DJELATNOSTI CENTRA 

 
Član 5. 

 
Centar, u obavljanu poslova socijalne zaštite: ( 
definisani članom 15. Porodičnog zakona «Sl. list SRBiH 
broj 21/79 i 44/89» i članom 60 Zakona o socijalnoj 
zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata, zaštiti porodica sa 
djecom «Sl. novine SBK broj 9/02»)   
- rješava u prvom stepenu o zahtjevima za 

ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, zaštite 
civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, ako 
ovim zakonom nije drugačije odreñeno 

- otkriva, prati i proučava probleme u oblasti 
socijalne zaštite 

- primjenjuje i provodi odgovarajuće oblike socijalne 
zaštite i neposredno pruža usluge socijalne zaštite 

- obavlja poslove iz oblast porodične zaštite, zaštite 
odgojno zanemarene djece te provodi odgojne 
mjere i mjere starateljskog nadzora 

- organizuje savjetovališni rad za probleme u braku i 
porodici 

- pruža savjetodavne usluge i stručnu pomoć 
pojedincu, porodici i grupama grañana 

- upućuje, prema potrebi, korisnike socijalne zaštite 
u ustanovu uz svu potrebnu dokumentaciju 

- potiče, organizuje i usklañuje dobrovoljne 
aktivnosti grañana, njihovih udruženja, vjerskih 
zajednica, humanitarnih, karitativnih i drugih 
organizacija i zajednica u provoñenju programa 
socijalne zaštite na području za koje je centar 
osnovan 

- obavlja poslove za koje ima ovlaštenje organa 
starateljstva, utvrñene porodičnim zakonom te 
drugim zakonima i propisima 

- surañuje s grañanima, mjesnim zajednicama, 
ustanovama i institucijama, pravnim licima, 
udruženjima grañana, pravosudnim organima, 
policijskim upravama i drugim organima koji mogu 
doprinijeti poboljšanju kvaliteta socijalnog rada i 
socijalne zaštite 

- razvija i potiče vaninstitucionalnu socijalnu zaštitu, 
samo pomoć i druge oblike aktivnoga odnosa 
grañana radi sprečavanja saniranja životnih 
teškoća 

- vodi evidenciju i prikuplja dokumentaciju o 
korisnicima socijalne zaštite, o primijenjenim 
oblicima socijalne zaštite i utrošenim materijalnim 
sredstvima te izrañuje i podnosi izvještaj i podatke 
resornom kantonalnom ministarstvu. 

- Centar, radi socijalne rehabilitacije ovisnika o 
alkoholu i drugim opojnim sredstvima, u  saradnji 
sa zdravstvenim ustanovama i drugim društvenim 
djelatnostima, učestvuje u radu klubova i drugim 
oblicima rada. 
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Član 6. 
 
Djelatnost Centra za socijalni rad je: 
85.32. Socijalna zaštita, bez smještaja  
 
Socijalne, savjetodavne i dobrotvorne djelatnosti, 
djelatnosti u vezi sa izbjeglicama i slične djelatnosti čije 
se usluge pružaju pojedincima i porodicama u njihovim 
domovima ili na drugim mjestima, koje sprovode 
državne i li privatne organizacije, humanitarne 
organizacije nacionalne i lokalne, organizacije samo 
pomoći, kao i stručnjaci koji pružaju savjetodavne 
usluge. 

 
85.323. Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez 
smještaja 
 
- Socijalna pomoć i nadzorni rad sa djecom i 

omladinom 
- Osposobljavanje za život i rad djece i odraslih 

osoba sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima 
- djelatnost usvajanja i djelatnost za sprečavanje 

zlostavljanja djece i drugih lica 
- utvrñivanje prava na dodjelu socijalne pomoći 

osobama u stanju socijalne potrebe (dodatak na 
stanarine, bonovi za nabavku hrane) 

- djelatnost zaštite porodica sa djecom (dodatak na 
djecu, naknada plaće za vrijeme porodiljskog 
odsustva i sl.) 

- zaštita civilnih žrtava rata 
- savjetovanje o voñenju kućnog budžeta, 

savjetodavna pomoć bračnim i porodičnim 
problemima  

- djelatnosti zajednice i susjedstva 
 

Član 7. 
 
 Centar ne može mijenjati djelatnost bez saglasnosti 
osnivača, niti može sticati dobit po osnovu obavljanja 
djelatnosti.  
U ostvarivanju stručnog rada Centar djeluje 
samostalno. 

Član 8. 
 

Centar može organizirati isturene punktove izvan svog 
sjedišta za obavljanje neke od djelatnosti iz člana 6. ove 
odluke. 
Istureni punkt iz stava 1. ovog člana nema svojstvo 
pravnog lica.   
 

Član 9. 
 
Centar će obavljati potrebne poslove i zadatke u skladu 
sa pozitivnim propisima i u skladu sa odredbama ove 
odluke. 

Član 10. 
 
Centar je obavezan osnivaču dostaviti sve podatke u 
vezi sa obavljanjem utvrñene djelatnosti u rokovima 
koje utvrdi osnivač, odnosno u rokovima koji su 
utvrñeni pozitivnim propisima, ako osnivač nije utvrdio 
posebne rokove. 

 
Član 11. 

 
Za obavljanje registrirane djelatnosti Centar će koristiti 
za sada 3 postojeće prostorije u zgradi općine i opremu 

koju koristi sadašnja služba za socijalnu zaštitu i 
izbjeglice. 
 

Član 12. 
 
U obavljanju registrirane djelatnosti Centar za socijalni 
rad u pravnom prometu Zaključuje ugovore i vrši 
pravne radnje u skladu sa Zakonom.  
 
III. SREDSTVA ZA RAD CENTRA 
 

Član 13. 
 
Sredstva za financiranje Centra osiguravaju se: - iz 
kantonalnog budžeta,  od ulaganja osnivača ustanove, 
od naknada za obavljanje usluga, od udjela korisnika i 
njihovih srodnika, od legata, darova i oporuka, i iz 
drugih izvora u skladu sa Zakonom. 
 

Član 14. 
 

Osnivač je obavezan da preko općinskog budžeta 
obezbjedi Centru sredstava za rad i obavljanje 
djelatnosti.  
Visina potrebnih sredstava za rad i obavljanje 
djelatnosti utvrñuje se na osnovu plana razvoja 
djelatnosti i programa djelovanja Centra, u skladu sa 
uslovima i mogućnostima osnivača.  
Iz kantonalnog budžeta financiraju se svi oblici socijalne 
zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa 
djecom. 
 

Član 15. 
 
Prihodi koje ostvari Centar ulaze u ukupan prihod 
sredstava koja obezbjeñuje osnivač za rad i obavljanje 
djelatnosti Centra. 
Višak prihoda koje ostvari Centar u pravnim poslovima 
sa trećim licima, a koja prelaze ukupan bilans sredstava 
potrebnih za rad i obavljanje djelatnosti Centra koristiti 
će se za razvoj djelatnosti Centra. 

 
Član 16. 

 
Centar za socijalni rad je odgovoran za svoje obaveze 
sredstvima sa kojima raspolaže. 
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obaveze 
Centra. 
 
IV. ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOðENJA 
 

Član 17. 
 

- Organ upravljanja u Centru je Upravni odbor.                
Upravni odbor ima šest članova. 

      Upravni odbor čine predsjednik i 5 članova.  
  
- Organ rukovoñenja u centru je direktor. 
                  
Poslovi i zadaci Upravnog odbora , organa rukovoñenja 
bliže će se utvrditi pravilima Centra. 
 

Član 18. 
 

Predsjednika i članove Upravnog odbora i Centra 
imenuje i razrješava općinsko viječe Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
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Direktora Centra odnosno vršioca dužnosti direktora 
imenuje i razrješava Upravni odbor uz saglasnost 
načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Do imenovanja direktora Centra u skladu sa zakonom i 
ovom odlukom Centar će predstavljati i zastupati vršilac 
dužnosti direktora Centra. 
 
V. NADZOR, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 19. 
 

Prijelazno općinsko viječe  Gornji Vakuf-Uskoplje će u 
roku od 60 dana stupanja na snagu ove odluke 
imenovati organe iz člana 17. stav 1. ove odluke. 
 

Član 20. 
 

Upravni odbor Centra donijet će pravila Centra u skladu 
sa propisima o ustanovama i ovom odlukom, i 
imenovati direktora odnosno vršioca dužnosti direktora 
Centra uz prethodnu suglasnost načelnika općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana, od dana imenovanja 
članova Upravnog odbora. 
    

Član 21. 
 
 Centar je dužan da uskladi svoju organizaciju sa 
odredbama Zakona i ove odluke u roku od 60 dana od 
dana stupanja na snagu ove odluke. 
 

Član 22. 
 
Nadzor nad radom javne ustanove Centra za socijalni 
rad obavlja inspekcija resornog Kantonalnog 
ministarstva u skladu sa zakonom. 
 

Član 23. 
 

Ova odluka predstavlja osnivački akt na osnovu koje će 
se izvršiti upis u sudski registar ustanova. 
 

Član 24. 
 
Općina će  prije donošenja osnovnih akata Centa izvršiti 
izmjene odluke o općinskoj upravi «Službeni Glasnik» 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje br. 2/2001, i ostalih akata 
vezanih za organizaciju općinske uprave. 
 

Član 25. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja   u 
Službenom Glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Broj:  01-05-66/03                              
Gornji Vakuf – Uskoplje 
25. marta 2003.god.    
                            PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                             
Kićin Nedžad  

 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
67. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 

svojoj 10. sjednici održanoj 25. marta 2003. godine, 
donijelo je : 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvatanju Općinskog plana razvoja socijalne 

zaštite za Općinu Gornji Vakuf –Uskoplje 
 
1. Prihvata se Općinski plan razvoja socijalne zaštite ( 

OPRSZ) za općinu Gornji Vakuf – Uskoplje za 
period 2003-2005.  
 

2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 

 
Broj: 01-05-67/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
25. marta 2003. godine   

PREDSJEDAVAJUĆI 
                            PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

       Nedžad Kićin 
 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
68. Na osnovu člana 38. tačka 2. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje i člana 23. Poslovnika o radu Prijelaznog 
općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje "  br. 1/01 ) , Prijelazno 
općinsko vijeće na svojoj 10. sjednici održanoj dana 25. 
marta 2003. godine, donijelo je; 

 
O D L U K U 

o utvrñivanju cijena i usluga individualne 
komunalne potrošnje na području općine Gornji 

Vakuf - Uskoplje 
 
I 

 
Ovom Odlukom utvrñuju se cijene komunalnih usluga 
individualne komunalne potrošnje na području općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje prema cjenovniku usluga 
individualne komunalne potrošnje JKP " Radovina " 
Gornji Vakuf – Uskoplje , koji je sastavni dio ove 
odluke.  

 
II 

 
Ovaj cjenovnik vrijedi za period od tri mjeseca. 
 

III 
 
Za sprovoñenje ove odluke zadužuje se JKP " Radovina 
" Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 

IV 
 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi odluka 
o utvrñivanju cijena komunalnih usluga  individualne  
komunalne potrošnje na  Općini Gornji Vakuf ( "Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf " br. 2/01) , i cjenovnik 
usluga individualne komunalne potrošnje za područje" 
Uskoplja ".  

V 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 
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Broj:01-05-68/03 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
30. marta 2003.god. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
_____________________________________________ 
PRILOG : 
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE " RADOVINA " 
GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
 

C I J E N O V N I K 
usluga individualne komunalne potrošnje 

 
1. CIJENA VODE PO 1  METRU KUBNOM 

- domaćinstva …………………………………..0,40 KM 
- privreda………………………………………….0,45 KM 
- paušal po članu domaćinstva…5 metara kubnih 

 
2. KANALIZACIJA PO  UTROŠENOM  1 METRU   
    KUBNOM 

- domaćinstva …………………………………..0,20 KM 
- privreda………………………………………… 0,25 KM 

 
3. ODVOZ SMEĆA 
      -   domaćinstva po 1 metru kvadratnom……0,12 KM 
      -     privreda…………………………………………..0,20 KM 

- veliki kontejneri po ………………………..60,00 KM 
- mali kontejneri po pražnjenju………….25,00 KM 
- veliki – pepeo 1 tura………………………40,00 KM 
- vreća za smeće 110 x 70  50 mikrona..2,50 KM 
- vreća za smeće   50 x 70  50 mikrona..1,00 KM 
 
JKP " Radovina " daje mogućnost korisnicima 
sklapanje ugovora o mogućnosti i cijeni odvoza 
smeća. 

 
4. VODA - PAUŠAL 

- trgovinske radnje…………………6 metara kubnih 
- ugostiteljstvo ………………… …50 metara kubnih 

 
U slučaju da se primijeti veća potrošnja u pojedinim 
objektima Komunalno zadržava pravo na povećanje 
paušala. 
 
5. T A K S E 

- priključak na vodovodnu mrežu / kuće – 
stanovi /………………………………………300,00 KM 

- poslovni prostori – privreda ………… 500,00 KM 
- priključak na kanalizacionu mrežu/kuće-

stanovi/……………………………………….100,00 KM 
- poslovni prostori –privreda……………200,00 KM 
- naknada za vodomjer / domaćinstva….1,00 KM 
- poslovni objekti – 2 cola ………………… 2,00 KM 
- naknade za vodomjer / domaćinstva….1,00 KM 

mjesečno 
- poslovni objekti – 2 cola ……2,00 KM mjesečno 
- vodomjeri O i O ……………..15,00 KM mjesečno 

 
U cijenu nisu uračunati porez na promet i vodni 
doprinos. 

JKP " RADOVINA " 
      
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
69. Na osnovu člana 74. Zakona o zaštiti od požara (" 
Sl. novine SB Kantona ", br. 11/02 ),na osnovu člana 
38. tačka 2. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje (" 

Sl. glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje " , broj 1/01 ) i 
člana 23. Poslovnika o radu Prijelaznog općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće 
Gornji Vakuf –Uskoplje na svojoj 10. sjednici, održanoj 
dana 25. marta  2003. godine, donijelo je ; 
 

O D L U K U 
o osnivanju Općinskog fonda za Vatrogastvo 

Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

Član 1. 
 
U cilju osiguranja materijalnih i drugih uslova za rad 
dobrovoljnog Vatrogasnog društva i koji u svom sastavu 
ima Vatrogasnu jedinicu iz člana 38. Zakona  o zaštiti 
od požara ("Sl. novine SB Kantona ", br. 11/02 ) osniva 
se Općinski fond za Vatrogastvo Gornji Vakuf - Uskoplje 
( u daljem tekstu : fond ). 

 
Član 2. 

 
Fond će poslovati pod nazivom : Općinski Fond za 
vatrogastvo Gornji Vakuf – Uskoplje. 
Fond ima svojstvo pravnog lica. 
Sjedište Fonda je u  ul. 305." S. Br.brigade ", u 
Gornjem Vakufu – Uskoplju. 
 

Član 3. 
 
Fond obavlja sljedeće poslove i zadatke : 
1. Donosi dugoročne, srednjoročne i godišnje planove 

i programe opremanja i modernizacije dobrovoljne 
vatrogasne jedinice 

2. Provodi utvrñenu politiku finansiranja vatrogasnih 
društava i dobrovoljne vatrogasne jedinice. 

3. Vodi brigu o osiguranju potrebnih sredstava za 
realizaciju planova i programa, te utvrñuje način 
njihovog korištenja . 

4. Vodi brigu o realizaciji mjera i aktivnosti na 
unapreñenju zaštite od požara. 

 
Član 4. 

 
Organ upravljanja fondom je upravni odbor  fonda koji 
broji pet članova , uključujući i predsjednika upravnog 
odbora. Članove upravnog odbora fonda imenuje 
općinsko vijeće od kojih su dvije trećine iz vatrogasnog 
društva. 

Član 5. 
 
Upravni odbor fonda obavlja sljedeće poslove i zadatke: 
1. Donosi Statut 
2. Donosi dugoročne, srednjoročne i godišnje planove 

,programska opremanja i modernizacije 
dobrovoljnog vatrogasnog društva i dobrovoljne 
vatrogasne jedinice. 

3. Podnosi općinskom vijeću izvještaj o izvršenju 
dugoročnih , srednjoročnih i godišnjih planova i 
programa ,a općinskom načelniku godišnje planove 
i programe, te finansijski plan. 

4. Donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun 
5. Organizuje obavljanje tehničke i finansijske 

kontrole , izvršavanje godišnjeg plana opremanja i 
modernizacije dobrovoljnog vatrogasnog društva i 
dobrovoljne vatrogasne jedinice. 
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6. Organizuje obavljanje investicijskih poslova  i 
osigurava materijalnu osnovu za izgradnju, 
održavanje, zaštitu i rekonstrukciju objekata koje 
koriste vatrogasna društva i dobrovoljne 
vatrogasne jedinice i njihove opreme. 

7. Učestvuje u utvrñivanju visine naknade za 
vatrogastvo ( član 75. Zakona o zaštiti požara). 

8. Donosi programe radova za izradu studije, naučno 
istraživačkih radova i projekata u oblasti zaštite od 
požara , te osigurava njihovo izvršenje. 

9. Odlučuje o drugim pitanjima i obavlja i druge 
poslove utvrñene Statutom. 

 
Član 6. 

 
Općinsko vijeće daje saglasnost na Statut, dugoročne i 
srednjoročne planove i programe modernizacije i 
opremanje dobrovoljnog vatrogasnog društva i 
dobrovoljne vatrogasne jedinice, te usvaja godišnji 
izvještaj o radu i poslovanju fonda. 
Općinski načelnik daje saglasnost na godišnje planove i 
programe modernizacije i opremanje dobrovoljne 
vatrogasne jedinice i na finansijski plan fonda. 
 

Član 7. 
 
Stručne i administrativne poslove Fonda obavljat će 
Općinska Služba za stambeno komunalne poslove, 
obnovu i zaštitu okoline. 
Rukovodilac Službe iz prethodnog stava predstavlja i 
zastupa fond, izvršne odluke Upravnog odbora i fonda i 
vodi brigu o izvršavanju stručnih administrativnih 
poslova za potrebe fonda. 
 

Član 8. 
 
Statutom fonda ureñuje se  naročito: organizacija i 
poslovanje, djelokrug , način odlučivanja, prava, 
dužnosti  i odgovornosti upravnog odbora - fonda, 
donošenje finansijskog plana i godišnjeg obračuna, 
javnost rada i donošenje poslovnika o radu. 
 

Član 9. 
 
Fond će početi sa radom najkasnije do 01.06. 2003. 
godine. 

Član 10. 
 
Pripreme za konstituisanje i početak rada Fonda izvršit 
će Upravni odbor Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Gornji Vakuf – Uskoplje i Općinska služba za stambeno-
komunalne poslove, obnovu i zaštitu okoline Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

Član 11. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u  
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje . 
 
Broj:01-05-69/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
25. marta 2003.god. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

70. Na osnovu člana 75. i 76. Zakona o zaštiti požara (" 
Sl. novine SBK", br. 11/02), člana 38. tačka 2. Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje(" Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje " br. 1/01), i člana 23. 
Poslovnika o radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje " br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće Gornji 
Vakuf – Uskoplje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 
25. marta 2003. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o naknadi za vatrogastvo 

 
Član 1. 

 
Ovom Odlukom ureñuje se obaveza plaćanja  naknade 
za vatrogastvo na području općine Gornji Vakuf  - 
Uskoplje. 

Član 2. 
 
Naknada za vatrogastvo odreñuje se prema jedinici  
izgrañene korisne površine ( m2)  
za stambeni i poslovni prostor, zavisno od vrijednosti 
izgrañenog objekta i stepenu ugroženosti od požara i 
prema katastarskom prihodu ,odnosno prema hektaru 
obradive površine i površine obrasle šumom. 
 

Član 3. 
 
Obaveznici naknade iz prethodnog  člana su vlasnici ili 
nosioci prava raspolaganja na  stambenom poslovnom i 
drugom prostoru, obradivoj površini ili šume, nosioci 
stanarskog prava  i zakupci  stambenog, poslovnog i 
drugog prostora, obradive površine ili šume. 
 
Obaveznik naknade utvrñuje se na osnovu podataka iz 
grañevinske dokumentacije, katastra nekretnina i 
uviñaja na licu mjesta. 

 
Član 4. 

 
Mjesečna naknada za vatrogastvo za 1 m2 izgrañenog 
korisnog prostora iznosi: 
 
1. Za stambeni i garažni prostor…………………..0,01   KM 
2. Za gospodarske jedinice ( štale i sl )………….0,015 KM 
3. Za poslovni prostor proizvodnih djelatnosti: 
     a) pilane i pogoni za obradu drveta…………0,03   KM 
     b) rudnik uglja………………………………………0,02   KM 
     c) ostali proizvodni kapaciteti………………….0,015 KM 
4. Za poslovni prostor neproizvodnih djelatnosti: 
     a) objekti elektro distribucije i PTT-a……….0,04   KM 
     b) benzinske pumpe i trgovine boja i lakova-0,03 KM 
     c) ostali neproizvodni prostori…………………0,02   KM 

 
Član 5. 

 
Mjesečna naknada za vatrogastvo za 1 ha obradive 
površine i površine  obrañene šumom iznosi: 
 
1. Za obradive površine…………………………………..0,1 KM 
2. Za površine obradive šumom……………………….0,1 KM
      

Član 6. 
 
Od obaveze plaćanja naknade iz člana 4 i 5. ove Odluke 
osloboñena su lica koja ostvaruju naknadu za 
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osiguranje minimalne socijalne sigurnosti i pravna lica 
kod kojih je pokrenut stečajni postupak ili likvidacija , i 
privredna društva koje u svom sastavu imaju 
profesionalnu vatrogasnu jedinicu. 
 

Član 7. 
 
Obaveza plaćanja naknade za vatrogastvo , visina i 
način plaćanja za svakog pojedinog obaveznika , 
utvrñuje se godišnjim rješenjem koje donosi Općinska 
služba nadležna za komunalne poslove. 
 

Član 8. 
 
Naknada za vatrogastvo plaća se u cjelini ili kvartalno 
najkasnije 15 dana po isteku kvartala. 
 

Član 9. 
 
Naknade za vatrogastvo plaća se na račun Općinskog 
fonda za vatrogastvo i koristi se u skladu sa Programom 
finansiranja vatrogasnih djelatnosti za područje općine. 
 

Član 10. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
"Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj:01-05-70/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
25.mart 2003.god. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
71. Na osnovu člana 38. tačka 2. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje " broj 1/01), te člana 2. Odluke o organizaciji 
Mjesnih zajednica na području općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
broj 6/02), Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj 10. sjednici , održanoj dana 25. 
marta 2003. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o raspisivanju izbora u Mjesnim zajednicama 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

Član 1. 
 
Ovom Odlukom se raspisuju  izbori za tijela Mjesnih 
zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje . 
 

Član 2. 
 
Obavezuju se Prijelazni savjeti Mjesnih zajednica općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje da u skladu Statutom općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, Statutom Mjesne zajednice i 
Odluke o organizaciji Mjesnih zajednica na području 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje provedu izbore za tijela 
Mjesnih zajednica do 30.04.2003.godine. 
 

Član 3. 
 
Obavezuju se Savjeti Mjesnih zajednica općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje da pismeno obavijeste Službu za opću 

upravu i društvene djelatnosti odnosno Prijelazno 
općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje o rezultatima 
sprovedenih izbora. 

Član 4. 
 
Nadzor na provoñenju ove odluke vršit će Komisija za 
izbor i imenovanja , Prijelaznog općinoskog vijeća 
Općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 

Član 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 
Broj:01-05-71/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
25.mart 2003.god. 

PREDSJEDAVAJUĆI  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Kićin Nedžad 
 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
72. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 25. marta 2003.. godine, 
donijelo je : 
 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o bespravnoj izgradnji 

na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje 
 
1. Prihvata se Informacija o bespravnoj gradnji na 

području općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2002.god. od 10.03.2003.god. 
 

2. Zadužuje se Općinska služba za urbanizam i 
grañevinarstvo da za sjednicu Prijelaznog 
općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje u II 
kvartalu ove godine dostave detaljniju Informaciju 
o bespravnoj gradnji na području općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje. 
 

3. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 

 
Broj: 01-05-72/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
25. marta 2003. godine   

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
73. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 25. marta 2003.. godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o provoñenju odluke o davanju 

u zakup javnih površina 
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1. Prihvata se Informacija se Informacija  o 
provoñenju odluke o davanju u zakup javnih 
površina na području općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje  u 2002.godini.  
 

2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 

 
Broj: 01-05-73/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
25. marta 2003. godine    

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
74. Na osnovu  člana 111. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", 
br. 1/01), te člana 31. Poslovnika o radu Prijelaznog 
općinskog vijeća ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf –
Uskoplje ", br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće Gornji 
Vakuf – Uskoplje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 
25. marta 2003. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Upravnog odbora DP VIS –

Tvornica konfekcije Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 

 
U   Upravni odbor DP VIS Tvornica konfekcije Gornji 
Vakuf – Uskoplje imenuju se: 
 
1. Huskić Enver,                   predsjednik 
2. Kico Farhija ,              član 
3. Šošić Ilijaz,   član 
4. Mirko Batinić,              član 
5. Demirović Vahida,  član 
 

II 
 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-74/03 
Datum, 25. marta 2003.god.   
                            PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
75. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 25. marta 2003. godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o radu komisije za utvrñivanje 

naziva ulica 
 
1. Prihvata se usmena Informacija o radu komisije za 

utvrñivanje ulica Prijelaznog općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje. 

2. Zadužuje se komisija da ažurira svoj rad u 
iznalaženju rješenja za utvrñivanje naziva ulica na 

području grada  Gornji Vakuf – Uskoplje, te 
dostave konačna rješenja za narednu sjednicu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 
Zadužuje se predsjednik komisije da na sjednice 
komisije poziva supervizora za općinu Gornji Vakuf 
– Uskoplje. 
 

3. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 

 
Broj: 01-05-75/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
25. marta 2003. godine   
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
76. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 25. marta 2003.. godine, 
donijelo je : 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvještaju o radu komisije za ustroj lokalnih 
medija 

 
1. Prihvata se Informacija o radu komisije za ustroj 

lokalnih medija na području općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 
 

2. Zadužuje se predsjedavajući Prijelaznog općinskog 
vijeća i Općinski načelnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje da upute službeni upit u ime općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje Regulativnoj agenciji CRA 
Sarajevo o mogućnosti dobivanja dozvole za rad 
Radija Gornji Vakuf – Uskoplje.  

 
3. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-76/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
25. marta 2003. godine   

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
77. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01) i člana 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 25. marta 2003.. godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o radu komisije za utvrñivanje 

prijedloga grba i zastave općine Gornji Vakuf - 
Uskoplje 
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1. Prihvata se usmena Informacija o radu komisije za 
utvrñivanja prijedloga grba i zastave općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 
 

2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 

 
Broj: 01-05-77/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
25. marta 2003. godine    

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
78. Na osnovu člana 17. i 66.  Zakona o grañevinskom 
zemljištu ( «Službeni list SR BiH» br. 34/86,1/90,29/90  
i  «Službeni list R BiH», br. 3/93) i člana 29. tačka 3. 
Odluke o uslovima i načinu dodjele grañevinskog 
zemljišta na korištenje radi grañenja  ( «Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ) a 
postupajući po zahtjevu Mije Batinića, sina Branka iz 
Krupe, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za preuzimanje i 
dodjelu grañevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 25.marta 2003. 
godine  d o n i j e l o  j e 
 

R J E Š E NJ E 
         
1. Izuzima se iz posjeda ranijeg korisnika neizgrañeno 

grañevinsko zemljište označeno kao k.č. 2119/7 
površine 498 m2   upisano u z.k. ul. br. 2972 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Stjepana Matana pok. Mijata sa 1/1 
dijela, što po novom premjeru odgovara parceli 
označenoj kao k.č.1551/6 k.o. Gornji Vakuf  u 
posjedništvu Stipana (Mijata) Matana sa 1/1 dijela. 

       Navedena parcela izuzima se u korist općine Gornji    
       Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 
 
2.    Grañevinsko zemljište navedeno u tački 1. izreke 

ovog rješenja dodjeljuje se i ustupa na korištenje 
radi izgradnje individualnog stambenog objekta Miji 
Batiniću, sinu Branka iz Krupe, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

   
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište jer  se     raniji vlasnik odrekao iste u 
korist podnositelja zahtjeva. 

 
4. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 

680,20  KM  ( 
slovima:šeststotinaosamdesetkonvertibilnihmarakai
dvadesetfeninga) na račun općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 15 dana po pravosnažnosti 
ovog rješenja. 

 
5. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana 

pravosnažnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev 
za izdavanje odobrenja za grañenje, odnosno ako u 
roku od tri godine ne izvrši pretežni dio radova na 
objektu (stavljanje objekta pod krov) ili ukoliko u 
roku od šest godina ne podnese zahtjev za 
izdavanje odobrenja za upotrebu objekta , služba 
nadležna za imovinsko pravne poslove donijeti će 
rješenje o gubitku prava korištenja radi grañenja. 

6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 
Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja , na 
osnovu istog izvrši brisanje uknjiženog korisnika , 
te izvrši upis prava korištenja radi grañenja 
stambenog objekta u korist  Mije Batinića, sina 
Branka iz Krupe, općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Mijo Batinić, sin Branka iz Krupe, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje, obratio se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se u skladu sa urbanističkom 
saglasnosti, neposrednom pogodbom, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz tačke 1. izreke ovog rješenja od 
uknjiženog korisnika, dodijeli grañevinskog zemljišta u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 2119/7 
površine 498 m2  upisano u z.k. ul. br. 2972 k.o. Gornji 
Vakuf, odnosno po novom premjeru označeno kao k.č. 
1551/6 k.o. Gornji Vakuf 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička saglasnost broj  07/1-23-1804/02 

od 04.10.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 2972 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
Uvidom u priloženu urbanističku saglasnost  za 
izgrañeni objekat utvrñeno je da je na  parceli iz tačke 
1. izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli djelomično izgrañen objekt u posjedu 
podnosioca zahtjeva, a da je prema zk. izvatku broj 
2972 k.o. Gornji Vakuf predmetno zemljište 
neizgrañeno i uknjiženo na korisnika iz tačke 1. izreke 
ovog rješenja. Imovinsko pravna služba saslušala je 
uknjiženog korisnika, a isti je  izjavio da se ne protivi 
izuzimanju navedenog zemljišta i dodjeli istog u korist 
podnosioca zahtjeva.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 6. 
i 25. stav 1. Zakona o grañevinskom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina 
raspolaže gradskim grañevinskim zemljištem, te da u 
cilju privoñenja svrsi istog donosi rješenje o 
preuzimanju zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u 
tački 1. izreke rješenja. 
Odredba tačke 2. izreke ovog rješenja zasniva se na 
odredbi člana 66. ZGZ-u. ( Na grañevinskom zemljištu u 
društvenom vlasništvu na kojem je izgrañena zgrada 
bez prava korištenja zemljišta radi grañenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za grañenje , Općinsko 
vijeće može utvrditi trajno pravo korištenja u korist 
graditelja ili njegovih pravnih sljednika uz obavezu 
plaćanja naknade za dodijeljeno zemljište), a u vezi sa 
članom 7. st.1. tačka 2. alineja f  Odluke o uslovima i 
načinu dodjele grañevinskog zemljišta na korištenje radi 
grañenja kojom je predviñeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrañeno grañevinsko 
zemljište na kojem je bespravno izgrañen objekat čija 
je legalizacija, odnosno pravna sanacija odobrena.    
Budući da  se zemljišnoknjižni  korisnik odrekao 
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime podnosioca 
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zahtjeva, odlučeno je kao u tački 3. izreke ovog 
rješenja. 
Odredba tačke 4. izreke ovog rješenja zasniva se na 
odredbi člana 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
osnovu člana 6.  Odluke  o osnovama i mjerilima za 
utvrñivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
grañevinsko zemljište  ( «Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj :1/02). 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz tačke 5. izreke ovog rješenja, zasniva se na 
članu 53. ZGZ-u. 

  
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 

  
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod  
Kantonalnog suda Travnik u roku od 30 dana od dana 
prijema ovog rješenja. 

 
Broj:01-05-78/03 
Gornji Vakuf –Uskoplje 
25. marta 2003.god.       

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
79. Na osnovu člana 7. 17. i 20.  Zakona o 
grañevinskom zemljištu ( «Službeni list SR BiH» br. 
34/86,1/90,29/90  i  «Službeni list R BiH», br. 3/93) i 
članka 7. alineja d) Odluke o uslovima i načinu dodjele 
grañevinskog zemljišta na korištenje radi grañenja ( 
«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 
2/02 ) i člana 22. i 31. Poslovnika Prijelaznog općinskog 
vijeća («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», 
broj 1/01) , a postupajući po zahtjevu Saraj-Komerc 
d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu grañevinskog 
zemljišta u društvenom-državnom vlasništvu  Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
10. sjednici, održanoj dana  25. marta 2003. godine  
d o n i j e l o  j e 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Saraj-Komercu d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 

dodjeljuje se i ustupa nakorištenje radi proširenja 
grañevinske parcele  zemljište označeno kao k.č 
1493/16 površine 355  m2 nastalo od 1493/8  
upisana u zk. ul. br. 4698 k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo sa pravom korištenja općine 
Gornji Vakuf sa 1/1 dijela.  

 
2. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana 

pravomoćnosti ovogrješenja ne podnese zahtjev za 
izdavanje odobrenja za grañenje, odnosno ako u 
roku od tri godine ne izvrši pretežni dio radova na 
objektu (stavljanje objekta pod krov) ili ukoliko u 
roku od šest godina ne podnese zahtjev za 
izdavanje odobrenja za upotrebu objekta , služba 
nadležna za imovinsko pravne poslove donijeti će 
rješenje o gubitku prava korištenja radi grañenja. 

 
3. Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište u iznosu 

od3727,50KM(slovima:tritihiljadesedamstodvadeset
sedamkonvertibilnihmarakaipedesetfeninga) na 
račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 15 
dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja, u 
protivnom gubi pravo na dodijeljeno zemljište. 

 
4. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po   pravosnažnosti ovog rješenja , na 
osnovu istog i prijavnog lista izvrši upis prava 
korištenja radi izgradnje gospodarskih  objekata na 
zemljištu iz tačke 1. izreke ovog rješenja u korist 
Saraj-Komerca d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 
dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Saraj-Komerc d.o.o.  Gornji Vakuf-Uskoplje, obratio se 
putem Općinske službe za imovinsko pravne poslove i 
katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se u skladu sa 
urbanističkom saglasnosti u svrhu proširenja 
grañevinske parcele neposrednom pogodbom dodijeli 
grañevinsko zemljište u društvenom-državnom 
vlasništvu označeno kao k.č. 1493/16 k.o. Gornji 
Vakuf.  
Uz zahtjev je priloženo sljedeće:  
-   urbanistička saglasnost broj 07/1-23-109/03   
    od 22.01.2003. godine 
-   zk. izvadci iz zk. uložaka broj 4698 i 5152 k.o. Gornji    
    Vakuf. 
 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
Uvidom u priloženu urbanističku saglasnost i situacijsko 
rješenje utvrñeno je da je na parceli iz tačke 1. izreke 
ovog rješenja  predviñeno i dozvoljeno proširenje 
grañevinske i izgradnja gospodarskih objekata, te je u 
svrhu formiranja grañevinske parcele izvršeno cijepanje 
i snimanje navedenog zemljišta. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 1493/16 
k.o. Gornji Vakuf. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da se na navedena 
parcela  nalazi uz parcelu označenu kao k.č. 1493/9 k.o. 
Gornji Vakuf na kojoj pravo korištenja ima Saraj-
Komerc sa 1/1 dijela, i da, prema urbanističkoj 
saglasnosti i situacijskim rješenjem, zajedno čine jednu 
jedinstvenu urbanističku parceli.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 
17. Zakona o grañevinskom zemljištu (u daljnjem tekstu 
ZGZ) kojim je odreñeno da Općinsko vijeće može  
neizgrañeno  grañevinsko zemljište dodjeljivati fizičkim i 
pravnim osobama na korištenje radi izgradnje trajnih 
objekata (prema z.k. izvatku, predmetno zemljište je 
neizgrañeno), te na osnovu člana 20. ZGZ-u. kojim je 
odreñeno da se oblik površina parcele gradskog 
grañevinskog zemljišta može mijenjati samo u postupku 
preuzimanja i dodjele zemljišta na osnovu regulacijskog 
plana i plana parcelacije, a u vezi sa članom 7. alineja 
d)  Odluke o uslovima i načinu dodjele grañevinskog 
zemljišta na korištenje radi grañenja, kojom je 
predviñeno da se neposrednom pogodbom može 
dodijeliti neizgrañeno grañevinsko zemljište za 
proširenje izgrañene grañevinske parcele, a u skladu sa 
Zakonom o prostornom ureñenju, to je ovo Vijeće 
riješilo kao u tački 1. izreke ovog rješenja.  
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz tačke 2. izreke ovog rješenja, zasniva se na 
članu 53. ZGZ-u.    
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Odredba tačke 3.  izreke ovog rješenja zasniva se na 
odredbi člana 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
osnovu člana 2. Odluke o odreñivanju visine naknade 
za grañevinsko zemljište u društvenom vlasništvu koje 
se preuzima od ranijih vlasnika ( «Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 1/02).  
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

  
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj:01-05-79/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
25. marta  2003.god.     

 
PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kičin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Akti Načelnika :  
80. Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK  

 
Broj: 02-14-205 
Datum: 09. 01. 2003.godine. 
 
Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje (“ Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”, br.1/01),u vezi sa članom 75. stavom 1. 
tačkom 1. Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta u FBiH (“ 
Službene novine FBiH”, broj 56/02),  Općinski načelnik 
u saglasnosti sa Zamjenikom općinskog načelnika,  
d o n o s i : 

 
O  D  L  U  K  U 

O ISKNJIŽAVANJU STALNIH SREDSTAVA 
 
I 

 
Ovom Odlukom isknjižavaju se slijedeća stalna 
sredstva, na teret pravnog lica: 
 
1. konto 011313/0 – telefon u vrijednosti od 

…………………………………………………………..82,00 KM 
2. konto 011313/0 – telefon u vrijednosti od 

…………………………………………………………749,00 KM 
3. konto 011319/5 – usisivač u vrijednosti od 

…………………………………………………………480,00 KM  
4. konto 011319/5 – usisivač u vrijednosti od 

…………………………………………………………220,00 KM 
5. konto 011319/5 – usisivač u vrijednosti od 

…………………………………………………………150,00 KM 
 

 
II 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije. 

III 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u “Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zrinko Tokić 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
81. Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK  
 
Broj: 02-14-206 
Datum:.09.01.2003.godine. 
 
Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje (“ Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”, br.1/01),u vezi sa članom 75. stavom 1. 
tačkom 4. Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta u FBiH (“ 
Službene novine FBiH”, broj 56/02),  Općinski načelnik 
u saglasnosti sa Zamjenikom općinskog načelnika,  
d o n o s i : 

O  D  L  U  K  U 
O ISKNJIŽAVANJU STALNIH SREDSTAVA 

 
I 

 
Ovom Odlukom isknjižavaju se slijedeća stalna 
sredstva: 
 
1. konto 011312    – računar u vrijednosti od 

………………………………………………………4.077,50 KM 
2. konto 011313/0 – telefon u vrijednosti od       

…………………………………………………………130,00 KM 
3. konto 011319/2 – pisača mašina u vrijednosti od 

…………………………………………………………236,00 KM  
4. konto 011319/2 – pisača mašina u vrijednosti od 

…………………………………………………………177,00 KM 
5. konto 011321   – motorno vozilo“Golf” u vrijednosti 

od ………………………………………………….7.140,00 KM 
 

II 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije. 
 

III 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u “Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zrinko Tokić 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»   
82. Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK  

 
Broj: 02-14-217 
Datum:.09.01.2003.godine. 
 
Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje (“ Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
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Uskoplje”, br.1/01),u vezi sa članom 75. stavom 1. 
tačkom 4. Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta u FBiH (“ 
Službene novine FBiH”, broj 56/02),  Općinski načelnik 
u saglasnosti sa Zamjenikom općinskog načelnika,  
d o n o s i : 
 

O  D  L  U  K  U 
O ISKNJIŽAVANJU STALNIH SREDSTAVA 

 
I 

 
Ovom Odlukom isknjižavaju se slijedeća stalna 
sredstva: 
 
1. konto 011/30001 – NAMJEŠTAJ 
- stolica «Pesaro» u vrijednosti od…181,35 KM 
- stalak za zastavu …………………………..98,78 KM 
- uredski sto…………………………………….70,90 KM 
- sanduk sa ladicama………………………722,96 KM 
- klub sto……………………………………….140,72 KM 
- uredski sto…………………………………….80,25 KM 
- uredski sto…………………………………..100,70 KM 
- uredski sto…………………………………..531,55 KM 
- stolice «Viktorija»…………………………959,28 KM 
- usisivač……………………………………….493,93 KM 
- stolice «Tina»……………………………2.722,50 KM 
- uredski sto…………………………………..145,94 KM 

 
2. konto 011/30002 – ELEKTRONSKA OPREMA 
-           pisaća mašina u vrijednosti od….408,82 KM 
-           pisaća mašina……………………………….923,11 KM 
-           kopir aparat……………………………….2.300,00 KM 
-           računar……………………………………..2.387,95 KM 
-           printer………………………………………1.300,00 KM 
-           pisaća mašina……………………………1.414,57 KM 
-           el. pisaća mašina………………………….393,18 KM 
-           kalkulator…………………………………….254,50 KM 
-           fax mašina…………………………………..935,18 KM 
 

II 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije. 

III 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u “Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zrinko Tokić 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
83. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-207 
Datum: 19.02.2003.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršavanju 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br. 1/02 
), Općinski načelnik u saglasnosti Zamjenika općinskog 
načelnika, d o n o s i 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

 
I 

 
“Centru za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje” 
iz općine Gornji Vakuf- Uskoplje odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 400,00 KM . 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi organizacijama iz oblasti sporta i 
kulture Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2003. godinu za namjene – tekuće aktivnosti. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 

 
IV 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Zrinko Tokić 
 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
84.Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-212/03 
Datum: 21.02.2003.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršavanju 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br. 1/02 
), Općinski načelnik u saglasnosti Zamjenika općinskog 
načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

 
I 

 
Hozić Rasmi iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 150,00 KM . 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 233 – Potpora povratku Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene – 
povratak u obnovljenu - ratom porušenu kuću. 
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III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zrinko Tokić 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
85. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-232 
Datum: 24.02.2003.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršavanju 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br. 1/02 
), Općinski načelnik u saglasnosti Zamjenika općinskog 
načelnika, d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta  

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
 

I 
 
Dječijem vrtiću «Zvončići» iz općine Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
– Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Subvencije javnim ustanovama Budžeta– 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu / gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje. 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zrinko Tokić 

 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
86. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-105/03 
Datum: 24.02.2003.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršavanju 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br. 1/02 
), Općinski načelnik u saglasnosti Zamjenika općinskog 
načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

 
I 

 
“Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca” iz 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2003. godinu u iznosu od 650,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi udruženjima proisteklim iz rata 
Budžeta– Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2003. godinu za namjene – troškovi ekshumacije . 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zrinko Tokić 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
87. Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK  

 
Broj: 02-14-255/03 
Datum:  28.02.2003.godine. 
 
Na osnovu člana112. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje (“ Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”, br.1/01), Općinski načelnik u saglasnosti sa 
Zamjenikom općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O  D  L  U  K  U 

O ISPLATI NOVČANE NAKNADE  ZA TOPLI 
OBROK ZA FEBRUAR 2003. GODINE 

 
I 

 
Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec februar 2003.godine 
zaposlenima u Organu uprave općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
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II 
 
Visina naknade  isplatit će se u iznosu od 6,00 KM po 
radnom danu  za stvarno zaposlenog  radnika . 
 

III 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u “Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zrinko Tokić 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
88. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-335/03 
Datum: 21.03.2003.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršavanju 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br. 1/02 
), Općinski načelnik u saglasnosti Zamjenika općinskog 
načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

 
I 

 
ŽRK “Sloga” iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 150,00 KM . 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi organizacijama iz oblasti sporta 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
za namjene – prijevoz na utakmicu. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zrinko Tokić 

 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
89. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Broj: 02-14-382  
Datum: 26.03.2003.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršavanju 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br. 1/02 
), Općinski načelnik u saglasnosti Zamjenika općinskog 
načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

 
I 

 
Organizaciji “Crvenog križa” iz općine Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u 
iznosu od 100,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi udruženjima grañana Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za 
namjene – troškovi registracije. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 
 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zrinko Tokić 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
90. Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK  
 
Broj: 02-14-393/03 
Datum:  31.03.2003.godine. 
 
Na osnovu člana112. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje (“ Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”, br.1/01), Općinski načelnik u saglasnosti sa 
Zamjenikom općinskog načelnika, d o n o s i : 
 

O  D  L  U  K  U 
O ISPLATI NOVČANE NAKNADE  ZA TOPLI 

OBROK ZA  MART 2003. GODINE 
 

I 
 

Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec mart 2003.godine zaposlenima 
u Organu uprave općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
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II 
 
Visina naknade  isplatit će se u iznosu od 6,00 KM po 
radnom danu  za stvarno zaposlenog  radnika . 
 

III 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u “Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                           Zrinko Tokić  

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
91. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-394/03 
Datum: 01.04.2003.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršavanju 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br. 1/02 
), Općinski načelnik u saglasnosti Zamjenika općinskog 
načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

 
I 

 
HNK “Sloga” iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 2.000,00 KM . 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi organizacijama iz oblasti sporta 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
za namjene – tekuće aktivnosti. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Zrinko Tokić 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
92.Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Broj: 02-14-332/03 
Datum: 04.04.2003.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršavanju 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br. 1/02 
), Općinski načelnik u saglasnosti Zamjenika općinskog 
načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

 
I 

 
MRK “Sloga” iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 400,00 KM . 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi organizacijama iz oblasti sporta 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
za namjene – tekuće aktivnosti. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zrinko Tokić 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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