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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

Godina III , broj 3                         20. 06. 2003.                   Bosanski jezik 
 
93. 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 11. sjednici održanoj 05. juna 2003. godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o  radu Općinskog suda Bugojno 

za 2002. god. 
 
1. Prihvata se Izvještaj Općinskog suda Bugojno za 

2002.godinu , broj: SU-41/03 od 22.01.2003.god. 
 

2. Zaključak stupa na snagu danom objave u "   
      Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-132 /03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna 2003. godine       

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
94. 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 11. sjednici održanoj 5. juna 2003..godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o radu Općinskog javnog tužilaštva 

Bugojno za 2002. god. 
 
1. Prihvata se Izvještaj Općinskog javnog tužilaštva 

Bugojno za 2002.godinu , od  januara 2003.god. 
 

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

 
Broj: 01-05-133/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna 2003. godine   

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
95. 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 11. sjednici održanoj 05. juna 2003.godine, 
donijelo je : 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvještaju o radu Općinskog pravobranilaštva 
Bugojno za 2002. godinu 

 
1. Prihvata se Izvještaj Općinskog javnog 

pravobranilaštva Bugojno za 2002.godinu , broj JP-
2/03 od januara 2003.god. 
 

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

 
Broj: 01-05-134/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna  2003. godine  

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
96. 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 11. sjednici održanoj 5. juna 2003.godine, 
donijelo je : 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o izvršenju budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za period 01.01. – 31.03. 

2003.god. 
 
1. Prihvata se Izvještaj o izvršenju budžeta  općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje  za period 01.01. – 
31.03.2003.god. 
 

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

 
Broj: 01-05-135/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna  2003. godine   

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
97. 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  (" 
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Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01), 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 11. sjednici održanoj 5. juna 2003..godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o prihvatanju  Nacrta programa rada Općinskog 
načelnika i Zamjenika načelnika općine Gornji 

Vakuf – Uskoplje za 2003.god. 
 
1. Prihvata se Nacrt Program rada Općinskog 

načelnika i Zamjenika načelnika općine Gornji vakuf 
– Uskoplje za 2003.godinu kao dobra osnova za 
izradu Prijedloga programa rada  uz obavezu 
Općinskog načelnika i njegovog Zamjenika da kod 
izrade prijedloga Programa rada sagledaju 
sugestije vijećnika Prijelaznog općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje kao i drugih političkih 
činilaca na koji se ovaj Program odnosi.  
Utvrñuje se obaveza predlagaču da dostavi 
prijedlog programa rada za narednu   sjednicu 
prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje.  
 

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

 
Broj: 01-05-136/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna  2003. godine   

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
98. 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 11. sjednici održanoj 5. juna 2003.godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o prijedlogu Odluke o osnivanju JU Dom zdravlja 

Gornji Vakuf - Uskoplje 
 
1. Prijedlozi odluka o osnivanju Javne ustanove Dom 

zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje vračaju se 
predlagačima na usaglašavanje i doradu te 
utvrñuje obaveza predlagačima da za narednu 
sjednicu nastoje utvrditi usuglašen prijedlog odluke 
o osnivanju Javne ustanove Dom zdravlja Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-137/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna  2003. godine   

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
99. 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 11. sjednici održanoj 5. juna 2003..godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o prijedlogu Odluke o osnivanju JU Apoteka 

Gornji Vakuf - Uskoplje 
 
1. Prijedlozi odluka o osnivanju Javne ustanove 

Apoteka Gornji Vakuf – Uskoplje vračaju se 
predlagačima na usaglašavanje i doradu te 
utvrñuje obaveza predlagačima da za narednu 
sjednicu nastoje utvrditi usuglašen prijedlog odluke 
o osnivanju Javne ustanove Apoteka  Gornji Vakuf 
– Uskoplje. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-138/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna  2003. godine   

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
100. Na osnovu  člana 38. stav 2. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj 1/01), Općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 11. sjednici održanoj dana  
05. juna 2003.godine, d o n o s i 
 

O  D  L  U  K  U 
o sjeći u šumama na kojima postoji pravo 

vlasništva u svojini grañana za 2003. godinu 
 

Član 1. 
 

Ovom Odlukom utvrñuje se pravo sječe u šumama na 
kojima postoji pravo vlasništva u svojini grañana – 
privatne šume, a u cilju poboljšanja produktivne 
sposobnosti drvnih zaliha i stabilizaciji prinosa u ovoj 
kategoriji šuma. 

Član 2. 
 

U 2003.godini može se posjeći u šumama iz člana 1. 
ove Odluke 1500 m3 drvne mase i to: 

 
- visoke šume (tehničko)               500 m3 
- izdanačke šume (ogrijevno)      1.000 m3 

 
Sječa drvne mase iz prethodnog stava vršit će se 
prvenstveno radi provoñenja šumskog reda, odnosno 
preuzimanja mjera zaštite šuma na planu suzbijanja 
požara i drugih elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i 
šumskih štetočina, uklanjanju oštećenih stabala i zaštite 
šumskog podmlatka. 

 
Član 3. 

 
Odobrenje za sječu po ovoj Odluci donositi će Služba za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje na 
osnovu dokaza o vlasništvu i rješenja o razgraničenju 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 3/03     20. 06. 2003                                   Strana :43 

privatne šume. Odobrenjem – rješenjem može se 
odobriti sječa najviše do 20 m3. 

 
Član 4. 

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

 
Broj:01-05-139/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
05. juna 2003.god. 

                                            
PREDSJEDAVAJUĆI  

                     PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA         
Nedžad Kičin   

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
101. Na osnovu člana  68 b. Zakona o grañevinskom 
zemljištu (" Sl. list SRBiH" br: 34/86, 1/90 i 29/90), a 
vezano za član 56. stav 2. Zakona o eksproprijaciji 
,člana 38. tačka 2. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje"br. 1/01), te   člana 23. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf-Uskoplje (" Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje " br. 1/01 ), 
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 11. sjednici održanoj dana 05. juna 
2003.godine, donijelo je: 

 
 

O  D  L  U  K  U 
o prosječnoj konačnoj grañevinskoj cijeni m2 
korisne stambene i poslovne površine u 
društvenoj-državnoj svojini na području 

općine Gornji Vakuf- Uskoplje u 2002. godini 
 

Član 1. 
 
Ovom Odlukom utvrñuje se prosječna grañevinska 
cijena m2 korisne stambene i poslovne površine u 
društvenoj-državnoj svojini na području općine Gornji 
Vakuf - Uskoplje u 2002. godini. 
 

 
Član 2. 

 
Prosječna konačna grañevinska cijena m2 korisne 
stambene površine u društvenoj-državnoj svojini na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje  u 2002 godini 
utvrñuje se u iznosu od 700,00 KM. 
Prosječna konačna grañevinska cijena m2 korisne 
poslovne površine u društvenoj državnoj svojini na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2002. godini,   
utvrñuje se u iznosu od 1.050,00 KM. 
Prosječna konačna grañevinska cijena m2 korisne 
površine proizvodnog prostora u društvenoj-državnoj 
svojini na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje u 
2002. godini, utvrñuje se u iznosu od 840,00 KM . 
 

Član 3. 
 
Prosječna konačna grañevinska cijena m2 iz prethodnog 
člana ove Odluke revalorizuje se u toku godine svaka tri 
mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena grañevinskih 
radova u visokogradnji i niskogradnji po sumarnoj 
metodologiji i podacima koje objavljuje Zavod za 
statistiku. 

 

Član 4. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 
odluka Općinskog vijeća broj 01/1-05-19/02 od 04. 02. 
2002. godine.  

 
Član 5. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u " 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje  ". 
 
Broj:01-05-140/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna 2003.god.  
                                                                                                      
                                                    PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin  

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
102. Na osnovu člana  44. Zakona o grañevinskom 
zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj ; 34/86,2/90,29/90) ,a u 
vezi sa  čl. 56. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Sl. list 
BiH", broj; 12/87 i 38/89 ) , člana 38. tačka 2. Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf - Uskoplje " br. 1/01) te člana  23 . 
Poslovnika o radu Prijelaznog općinskog vijeća  Općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje" , br. 1/01 ), Prijelazno općinsko 
Vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 11. 
sjednici održanoj dana 05. juna 2003. god., d o n o s i ; 
 

 
O  D  L  U  K  U 

o odreñivanju visine naknade za grañevinsko 
zemljište u društvenoj svojini koje se preuzima 

od ranijih vlasnika 
 

Član 1. 
 
Ovom Odlukom odreñuje se visina naknade za 1 m2 
grañevinskog zemljišta u društvenoj – državnoj svojini 
koje se preuzima od ranijih vlasnika. 
 

Član 2. 
 
Naknada iz člana 1. ove Odluke iznosi 1,5% od 
prosječne ugovorene cijene formirane u četvrtom 
tromjesečju 2002. god. za 1 m2 stambenog prostora  
izgrañenog u društvenoj svojini na području Općine 
Gornji Vakuf- Uskoplje. 
 

Član 3. 
 
Ako je zemljište služilo ranijem vlasniku kao jedini izvor 
prihoda ( čisti poljoprivrednik) ili ako je zemljište 
intenzivno korišteno u poljoprivredne svrhe( 
oranice,vrtovi, cvijetnjaci ), naknada se odreñuje u 
visini od 2 % od prosječno ugovorene cijene formirane 
u četvrtom tromjesečju 2002. godine za 1 m2 
stambenog prostora u društvenoj svojini na području 
općine Gornji Vakuf- Uskoplje. 
 

Član 4. 
 
Grañevinsko zemljište koje se ne može obrañivati i sa 
koga raniji vlasnik nije mogao ostvariti značajnije 
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prihode (kamenjar,  šikara, šibljak, močvara) naknada 
iz tačke 2. ove Odluke umanjuje se za 60%. 
 

Član 5. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
br. 01/1-05-18/02 od 04.02. 2002.godine.  
 

Član 6. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u " 
Službenom glasniku Općine Gornji Vakuf- Uskoplje " 
 
Broj:01-05-141/03                                                                 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
05. juna 2003.god.                

                                                    
 PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG  VIJEĆA                                                                                      
Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
103. Na osnovu člana 23. Zakona o prostornom 
ureñenju ("Službene novine Federacije BiH" br. 52/02), 
člana 38. tačka  2. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
("Službeni 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”, broj: 1/01), Prijelazno 
općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 11. 
sjednici  od 05. juna 2003. godine, d o n i j e l o   j e: 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni idejnog rješenja Regulacionog 
plana"Centar-2" općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

 
Član 1. 

 
U poglavlju 02. 1. ( Dokumentaciona osnova) idejnog 
rješenja Regulacionog plana  " Centar-2" općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje u tački 4. stav 1. mijenja se i glasi: 
" Urbana cjelina izmeñu ulica Paloćki put , ulica Josipa 
Bana Jelačića ( bivša ulica XVII-te Krajiške brigade ), te 
ulice Matije Gupca, površine cca 11,30 ha. 
U okviru navedene urbane cjeline bivši skladišni prostor 
ureñuje se kao zona kolektivnog stanovanja". 
 

Član 2. 
 
U skladu sa navedenim izmjenama iz člana 1. ove 
Odluke uraditi idejno rješenje navedenog prostora. 
 

Član 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 
Broj:01-05-142/03 
Gornji Vakuf – Gornji Vakuf 
05. juna 2003.god. 

 
PREDSJEDAVAJUĆI  

  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA
             Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
104. Na osnovu člana 100. Zakona o prostornom 
ureñenju (“Službene novine Federacije BiH", broj: 
52/02, 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”, broj: 1/01), Prijelazno 
općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 11. 
sjednici  od 05. juna  2003. godine,  d o n i j e l o   j e: 
 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “Bililo” 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Član 1. 
 
U Regulacionom planu “Bililo” općine Gornji Vakuf-
Uskoplje (“Službeni  glasnik općine Gornji Vakuf”, broj: 
6/80) tačka 1. grafičkog rješenja P+0; (zanatsko-
trgovački centar) mijenja se  i glasi: 
 
1.  Zanatsko-trgovački centar P+1;  
 

Član 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Broj:01-05-143/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                 
05. juna  2003.god.                                                                                                    

 
PREDSJEDAVAJUĆI  

                            PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA
    Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 105. Na osnovu člana 63. Zakona o privrednim 
društvima ("Sl. novine FBiH", br. 23/99,45/00 i 36/02), 
člana 38. tačka 6. 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 11. 
sjednici održanoj dana 05. juna 2003.god.donijelo je  
 

 
O D L U K U 

o spajanju preduzeća  DP VIS – Tvornica 
konfekcije Gornji Vakuf i JP TOP –Tvornica 

odjevnih predmeta Gornji Vakuf 
 

I 
 
U jedno preduzeće spajaju se DP  VIS- Tvornica 
konfekcije Gornji Vakuf i JP TOP  - Tvornica odjevnih 
predmeta Gornji Vakuf. 

 
II 

 
 
Naziv preduzeća koje nastaje spajanjem DP VIS – 
Tvornica konfekcije Gornji Vakuf i JP TOP – Tvornica 
odjevnih predmeta Gornji Vakuf je VIS – Tvornica 
konfekcije d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje. 
Sjedište preduzeća je u Gornjem Vakufu – Uskoplju, 
Batuški lug bb. 
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III 
 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje 
preuzima sva prava i obaveze osnivača, prema 
preduzeću VIS – Tvornica konfekcije Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 

IV 
 
Novoosnovano preduzeće je odgovorno za svoje 
obaveze sredstvima kojima raspolaže i isključuje se 
supsidijarna odgovornost osnivača za obaveze 
Preduzeća. 

V 
 
Na osnovu ove Odluke izvršiće se upis u sudski registar 
Preduzeća iz tačke II ove Odluke. 

 
VI 

 
Na osnovu ove Odluke , odredbi Zakona na osnovu koje 
je donesena i drugih zakonskih propisa pristupit će se 
izradi Statuta i drugih akata Preduzeća , te imenovanju 
organa Preduzeća. 

VII 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u " 
službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj:01-05-144/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
05.juna 2003.god. 
    PREDSJEDAVAJUĆI  
                           PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Nedžad Kićin 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
106. Na osnovu člana  38. tačka  2. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje ("Službeni  glasnik  općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01) , a  u vezi  sa članom  10. 
Zakona  o pripadnosti  javnih  prihoda  u 
Srednjobosanskom  Kantonu  i finansijama 
Srednjobosanskog  Kantona  ("Službene  novine  
Srednjobosanskog  Kantona " br. 4/99)  prijelazno 
Općinsko  Vijeće  općine  Gornji Vakuf - Uskoplje na  
svojoj 11. sjednici  održanoj  dana  5. juna  2003. god. 
d o n o s i   

O    D    L    U    K    U 
O  izmjeni i dopuni Odluke o općinskim 

administrativnim taksama 
 

Član  1 . 
 
Iza  tarifnog broja  8. Odluke o  općinskim  
administrativnim  taksama  općine Gornji  Vakuf - 
Uskoplje ("Službeni  glasnik  općine  Gornji Vakuf - 
Uskoplje " br. 2/01,2/02) dodaje se  novi-tarifni  broj  
8 a - koji  glasi  : 
  
Za izdavanje  rješenja  o  postavljanju  privremenog 
staratelja za  lica  koja  su nepoznatog   boravišta   u  
postupcima  vezano  za nekretnine plaća  se…30,00 KM 
 

Član  2 . 
 
Ova  odluka  stupa  na snagu  danom  objavljivanja  u " 
Službenom  glasniku  općine    
Gornji Vakuf - Uskoplje ".  
 

Broj:01-05-145/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
5. juna 2003.god.                                          

PREDSJEDAVAJUĆI  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Kičin  Nedžad  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
107. 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 11. sjednici održanoj 05. juna 2003. godine, 
donijelo je : 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvještaju o radu komisije za utvrñivanje 
prijedloga grba i zastave 

 
1. Prihvata se Izvještaj komisije za utvrñivanje 

prijedloga grba i zastave općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje od 23.04. 2003.god 

 
2. Zadužuje se Komisija da u saradnji sa političkim 

strankama i općinskim izvršnim organima utvrde 
konačan prijedlog grba i zastave općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za narednu sjednicu Prijelaznog 
općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje.  

 
3. Autor izabranog rada grba i zastave općine Gornji 

Vakuf – Uskoplje nagradit će se u ukupnom iznosu 
od 1200 KM. 
 

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

 
Broj: 01-05-146/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna  2003. godine   

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

                            PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA
       Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
108. 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 11. sjednici održanoj 05. juna 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 naziva  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. 
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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: 01-05-147/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna 2003. godine    

PREDSJEDAVAJUĆI 
                            PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

       Nedžad Kićin 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
109. 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 11. sjednici održanoj 
dana 05. juna 2003. godine, donijelo je; 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za 
socijalni rad  Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
U   Upravni odbor JU Centar za socijalni rad  Gornji 
Vakuf – Uskoplje imenuju se: 
 
1. Malinar Zdenko , predsjednik 
2. Drino Mahmut,  član 
3. Krajina Tvrtko,  član 
4. Zekotić Junuz,  član 
5. Juričević Ivo,  član 
6. Ljubunčić Vahid, član 
 

II 
 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-148/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna 2003.god. 

                       
 PREDSJEDAVAJUĆI  

                           PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
       Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
110. 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 11. sjednici održanoj 
dana 05. juna 2003. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju  VD direktora JU Centar za 

socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 
Za VD direktora Javne ustanove Centra za socijalni rad 
imenuje se : 

-  gosp. POLIĆ EKREM ,  
II 

 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-149/03 
Datum, 05. juna 2003.god. 
     PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
111. 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 11. sjednici održanoj 
dana 05. juna 2003. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Upravnog odbora Općinskog fonda 

za vatrogastvo Gornji Vakuf-Uskoplje 
I 

 
U Upravni odbor Općinskog fonda za vatrogastvo Gornji 
Vakuf – Uskoplje imenuje se: 
 
1. Begović Amir,              predsjednik 
2. Bošnjak Marinko,  član 
3. Demirović Nermin, član 
4. Herceg Ivan  član 
5. Čišić Ahmet,                 član 
 

II 
 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-150/03 
Datum, 05. juna 2003.god. 

                      
  PREDSJEDAVAJUĆI  

                           PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
       Nedžad Kićin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
112. Na osnovu člana 13. Zakona o eksproprijaciji ( " 
Službeni list SR BiH " broj 12/87 i člana 23. Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje " broj 1/01 ), Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj   11.   sjednici   održanoj  dana  05.  juna  2003.  
 d o n i j e l o   j e  
 

O D L U K U 
o utvrñivanju općeg interesa radi proširenja puta 
 
1. Utvrñuje se da je od općeg interesa proširenje 

lokalnog puta Gornji Vakuf – Uskoplje – Vrse – 
Ždrimci na nekretninama ( dijelovima nekretnina) u 
k.o. Gornji Vakuf označenim kao ( podaci novog 
premjera ): k.č.2209 – posjedništvo Zukić Muje 
Tahira, k.č. 2208 – posjedništvo Kamber Avde, k.č. 
2201 – Čalkić Mule Tahira, k.č. 2199 – 
Karamustafić Hamde Bajazita, k.č. 2198 – 
Karamustafić Avde Hamde, k.č.   2196 – 
Bajraktarević Salima Asima, k.č. 2194 – Hadžiabdić 
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Hakije Halida, k.č. 2193 –Demirović Hadže 
Ibrahima, k.č. 2191/1 . Općine Gornji Vakuf, k.č. 
2264 – Polić Muharema Abdulaha, k.č. 2265 – 
Rodžić Mustafe Zuhdije, k.č. 2265 – Polić Mustafe 
Mehridžane i Karićanin Mustafe Ehlimana, k.č. 2268 
– Polić Mustafe Ismeta, k.č. 2269 – Mahmutović 
Saliha Tahira, k.č. 2270 – Mršić Mustafe Abdulaha, 
k.č. 2271 – Musa Idriza Salima,  k.č. 2272 – 
Mahmutović Saliha Tahira, k.č. 2273 - Kamber 
Avde, k.č. 2276 – Bajraktarević Saliha Senada, k.č. 
2275 – Karalić ðule Hamida, k.č. 2274 – Javno 
dobro – putevi ( nepoznat korisnik), k.č. 2298 – 
javno dobro – vode ( nepoznat korisnik ), k.č. 2713 
– Kolukcija Bećira Hajrija, k.č. 2712 – Karalić ðule 
Hamde, k.č. 2711 – Begović Hadže Zijada, k.č. 
2710 – Begović Hadže Zijada, k.č. 2709 – Begović 
Salke Muniba, k.č. 2708 – Begović Salke Hamze, 
k.č. 2706 – Osmanagić Smaje Zahida i Begović 
Omera Mustafa, k.č. 2703 – Džambo Alije Ešrefa. 
k.č. 2993 – korisnik nepoznat ( rijeka ), i k.č. 2716 
– Milić Luce. 
Takoñer se utvrñuje da je od općeg interesa 
proširenje puta na nekretninama ( dijelovima 
nekretnina) u k.o. Ždrimci označenim kao k.č. 936 
– posjedništvo Čaušević Ibrahima Adema, k.č. 
933/1 – Begović Omera Mustafe i k.č. 933/2 – 
korisnik nepoznat( nekategorisani put). 

 
2. Proširiti će se i asfaltirati lokalni put Gornji Vakuf – 

Uskoplje – Vrse – Ždrimci. 
 

3. Investitor izgradnje je Mjesna zajednica Ždrimci. 
 
4. Sredstva za izgradnju i proširenje puta osigurati će 

Mjesna zajednica Ždrimci , a ta će sredstva ( 
uključujući i sredstva za naknadu za eksproprijaciju 
nekretnina) biti obezbijeñena vlastitim sredstvima 
Mjesne zajednice i donatorskim sredstvima. 

 
5. Usvaja se izvedbeni projekat za izgradnju puta koji 

je izgradio Grañevinsko industrijsku kombinat 
"Hidrogradnja" d.j. l. Sarajevo  i koji je sastavni dio 
ove Odluke. 

 
6. Odluka stupa na snagu danom objave u " 

Službenom glasniku Gornji Vakuf – Uskoplje ".  
 
Broj :01-05-151/03  
Gornji Vakuf – Uskoplje 
05. juna 2003.                                             

 
PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA                                                         
                 Nedžad Kičin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
113. Na osnovu člana 58. stav 3. Zakona o 
grañevinskom zemljištu («Službeni list SR BiH» br. 
34/86, 1/90, 29/90, 3/93) i člana 22. i 30. Poslovnika 
Prijelaznog općinskog vijeća («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 1/01) Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 11. 
sjednici održanoj dana 05. juna 2003. godine,d o n o s i  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
1. Daje se saglasnost Čalkić Rasimu, sinu Agije, iz 

Gornjeg Vakufa-Uskopljada može pristupiti 

otuñenju nedovršenog stambenog objekta 
izgrañenog na  parceli označenoj sa k.č. 2343/3  
upisanoj u z.k. ul. br. 5255 k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo sa pravom korištenja 
imenovanog sa 1/1 dijela. 

 
2. Dozvoljava se uknjižba u zemljišnu knjigu na 

osnovu ove saglasnosti i ugovora.  
 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Čalkić Rasim, sin Agije,  obratio se putem imovinsko 
pravne službe Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom za davanje 
saglasnosti za prodaju nedovršenog stambenog objekta 
kako je prikazano u dispozitivu ovog zaključka. 
U provedenom postupku utvrñeno je: 
- Služba za imovinsko pravne poslove i katastar 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje donijela je rješenje 
broj 06/2-31-689/03 od 04.04.2003. godine kojim 
se na parceli označenoj kao k.č. 2343/3 utvrñuje 
prvenstveno pravo korištenja radi grañenja 
individualne stambene zgrade u korist Čalkić 
Rasima, sina Agije i isto uknjiženo u z.k. uredu 
Općinskog suda Bugojno u korist imenovanog sa 
1/1 dijela u z.k. ul. br. 5255 k.o. Gornji Vakuf.    

- Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na 
navedenoj parceli izveden pretežni dio radova. 

- Zbog gradnje objekta na drugom mjestu navedeni 
nije mogao dovršiti gradnju. 

 
Imajući u vidu naprijed utvrñeno činjenično stanje, a na 
osnovu člana 58. stav 3. Zakona o grañevinskom 
zemljištu, u kojem je odreñeno da se nedovršena 
stambena zgrada uz saglasnost SO, sad Općinskog 
vijeća može otuñiti ako je nosilac   ostvarenog 
prvenstvenog prava korištenja radi grañenja, odnosno 
prava korištenja radi grañenja, bio spriječen 
opravdanim razlozima nastaviti grañenje (teška i trajna 
bolest, smrt člana porodice, smanjenje broja članova 
porodice, razvod braka, preseljenje u drugo mjesto i sl.) 
ispunjeni su uslovi za donošenje ovog zaključka, pa je 
riješeno kao u dispozitivu zaključka. 
 
Broj:01-05-152/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna  2003.god. 

 
PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                      
Nedžad Kičin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
114. Na osnovu članova 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 
članka 7. Odluke o uslovima i načinu dodjele 
grañevinskog zemljišta na korištenje radi grañenja ( 
«Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 2/02 ) a 
postupajući po zahtjevu Zekira Šljive, sina Asima iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za preuzimanje i dodjelu 
grañevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 05. juna 2003. 
godine  d o n i j e l o  j e 
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R J E Š E NJ E 
         
1. Izuzima se iz posjeda ranijeg korisnika neizgrañeno 

grañevinsko zemljišteoznačeno kao k.č. 27/4 
površine 427 m2  upisano u z.k. ul. br. 1702 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Ramiza Dželihodžića Hilmina sa 1/10 
dijela, Hamida Dželihodžića Hilmina sa 2/5 dijela, 
Fatime Skeho r. Omeragić sa 1/4 dijela i Ifete Šljivo 
r. Omeragić sa 1/4 dijela, što po novom premjeru 
odgovara parceli označenoj kao k.č.2218/3 k.o. 
Gornji Vakuf . 
Navedena parcela izuzima se u korist općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2.    Grañevinsko zemljište navedeno u tački 

1.dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se i ustupa 
na korištenje radi izgradnje porodičnog stambenog 
objekta Zekiru Šljivi, sinu Asima iz  Gornjeg Vakufa-
Uskoplja.   

3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno 
zemljište jer  se     raniji vlasnik odrekao iste u 
korist podnosioca zahtjeva. 

 
4. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 

313,60  KM  ( 
slovima:tristotinetrinaestkonvertibilnihmarakaišezde
setfeninga) 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 rješenjane 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 popravosnažnosti ovog rješenja , na 
osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženog korisnika, te izvrši upis prava korištenja 
radi grañenja porodičnog stambenog objekta u 
korist  Zekira Šljive, sina Asima iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Zekir Šljivo, sin Asima iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
obratio se putem Općinske službeza 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. dispozitiva ovog rješenja od uknjiženog 
korisnika, dodijeli grañevinskog zemljište u društvenom 
vlasništvu označeno kao k.č. 27/4 površine 427 m2  
upisano u z.k. ul. br. 1702 k.o. Gornji Vakuf, odnosno 
po novom premjeru označeno kao k.č. 2218/3 k.o. 
Gornji Vakuf. 
 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 

  
- urbanistička saglasnost broj  07/1-23-2300/02 

od 27.11.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 1702 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

  
Uvidom u priloženu urbanističku saglasnost  za 
izgrañeni objekat utvrñeno je da je naparceli iz tačke 1. 
dispozitiva rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
porodičnog stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli djelimično izgrañen objekat u posjedu 
podnositelja zahtjeva, a da je prema z.k. izvatku broj 
1702 k.o. Gornji Vakuf predmetno zemljište 
neizgrañeno i uknjiženo na korisnike iz tačke 1. 
dispozitiva ovog rješenja. Imovinsko pravna služba 
saslušala je uknjižene korisnike, a isti su  izjavili da se 
ne protive izuzimanju navedenog zemljišta i dodjeli 
istog u korist podnosioca zahtjeva.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 6. 
i 25. stava 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. dispozitiva rješenja. 
Odredba tačke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 66. ZGZ-u.  ( Na grañevnom 
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 
slijednika 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 
zahtjeva, odlučeno je kao u tački 3. dispozitiva ovog 
rješenja. 
Odredba tačke 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi člana 68. ZGZ-u, anjena visina utvrñena ja 
na osnovu člana 6.  Odluke  o osnovama i mjerilima za 
utvrñivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
grañevinsko zemljište  ( «Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj :1/02). 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz tačke 5. dispozitiva ovog rješenja, zasniva se 
na članu 53. ZGZ-u. 
 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
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. 
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Broj:01-05-153/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna 2003.god.    

PREDSJEDAVAJUĆI  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
115. Na osnovu člana 17. 20.  25. i 48.  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 2. Odluke o uslovima i načinu dodjele 
grañevinskog zemljišta na korištenje radi grañenja ( 
«Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 2/02 ) a 
postupajući po zahtjevu Javnog preduzeća BH Pošta 
Sarajevo, za dodjelu grañevinskog zemljišta u 
društvenom – državnom  vlasništvu  Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 11. 
sjednici,  održanoj  dana   05. juna   2003.  godine  
 d o n i j e l o  j e 
 

R J E Š E NJ E 
         
1. Grañevinsko zemljište označeno kao k.č. 27/2 

površine 185 m2 upisano u popisni list broj 
korisnika 124 k.o. Privor 2 (podaci novog premjera) 
dodjeljuje se i ustupa na korištenje Javnom 
preduzeću BH Pošta Sarajevo radi izgradnje 
poštanskog objekta. 

 
2. Javno poduzeće BH Pošta Sarajevo dužno je na 

ime naknade za dodijeljenozemljište uplatiti 
3700,00 KM  (slovima: trihiljadesedamstotina 
konvertibilnihmaraka) na račun općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje petnaest dana nakon 
pravomoćnosti ovog rješenja. 

 
3. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana 

pravomoćnosti 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. 

 
4. U postupku izlaganja na javni uvid podataka o 

premjeru i katastru nekretnina, natemelju ovog 
rješenja  i prijavnog lista izvršiti će se upis prava 
korištenja radi izgradnje poštanskog objekta u 
korist  Javnog preduzeća BH Pošta Sarajevo sa 1/1 
dijela. 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Javno preduzeće BH Pošta Sarajevo, obratilo se putem 
Općinske službe za imovinsko pravne poslove i katastar 
Prijelaznom općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-
Uskoplje sa zahtjevom da mu se skladu sa 
urbanističkom suglasnosti, neposrednom pogodbom, 
dodijeli dio grañevinskog zemljišta u državnom - 
društvenom vlasništvu iz tačke 1. dispozitiva ovog 
rješenja označeno po novom premjeru kao k.č. 27   
upisano u popisni list broj korisnika 124 k.o. Privor 2. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  

- urbanistička saglasnost broj  07/1-23-840/03 
od 08.05.2003 . godine 

- popisni list broj korisnika  124 k.o. Privor 2. 
 

Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 

Uvidom u priloženu urbanističku saglasnost utvrñeno je 
da je na  parceli označenoj kao k.č. 27 k.o. Privor 2 
predviñena i dozvoljena izgradnja poštanskog objekta, 
pa je ova služba izvršila cijepanje navedene parcele. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 27/2 
površine 185 m2 iz popisnog lista broj 124 k.o. Privor 2. 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 
17. stav 1. Zakona o grañevinskom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina 
može dodjeljivati grañevinsko zemljište fizičkim i 
pravnim licima radi izgradnje trajnih grañevina,  to je 
ovo Vijeće riješilo kao u tački 1. dispozitiva rješenja. 
Odredba tačke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi člana 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja 
na osnovu prosječne tržišne cijene metra kvadratnog 
grañevinskog zemljišta na području općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz tačke 3. dispozitiva ovog rješenja, zasniva se 
na članu 53. ZGZ-u. 
 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
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:01-05-154/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
05.juna 2003.god. 
       
                                                    PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kičin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
116. 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 7. Odluke o uslovima i načinu dodjele 
grañevinskog zemljišta na korištenje radi grañenja ( 
«Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 1/01 ) , a 
postupajući po zahtjevu Ilije Novakovića, sina Ante iz 
Voljica, općina  Gornji Vakuf-Uskoplje, za preuzimanje i 
dodjelu grañevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 05. juna 2003. 
godine  d o n i j e l o  j e 
 

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

grañevinsko  zemljišteoznačeno kao k.č. 2041/1 
površine 900 m2  upisano u z.k. ul. br. 1418 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Ante Matanovića Ilijinog sa 1/16 dijela, 
Danice Velić Milanović pok. Josipa sa 1/4 dijela, 
Ljubice Velić, udt. Čonda sa 1/8 dijela, Marije Čorić, 
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roñ. Tirić sa 1/48 dijela, Antonije Tirić pok. Franje 
sa 1/48 dijela, Ljubice Tirić pok. Franje sa 1/20 
dijela, Nevenke Zeko, roñ. Tirić sa 7/240 dijela, 
Jasenke Čale, roñ. Čorić  sa 1/120 dijela, Dragice 
Topić roñ. Tirić sa 1/360 dijela, Frane Tirića, 
Vinkova sa 1/360 dijela, Zvonke Tirića, Vinkova sa 
1/360 dijela, Ante Tirića Ivicina sa 1/480 dijela, 
Marije Najdek, roñ. Tirić sa 1/480 dijela, Hrvoje 
Tirić Ivicin sa 1/480 dijela, mld. Ljubice Tirić, pok. 
Tomislava sa 1/1440 dijela, mld. Martine Tirić pok. 
Tomislava sa 1/1440 dijela, mld. Mihaele Tirić pok. 
Tomislava sa 1/1440 dijela i Zore Kolovrat, kći Joze 
sa 5/12 dijela, a stvarni korisnik je Zora Kolovrat, 
kći Joze.  

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

dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje seustupa na 
korištenje radi izgradnje poslovno - stambenog 
objekta Iliji Novakoviću, sinu Ante iz Voljica, općina 
Gornji Vakuf- Uskoplje. 

3.    Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno 
zemljište jer  se raniji vlasnik odrekao iste u korist 
podnosioca zahtjeva. 

4. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 
1521,45  KM  ( 
slovima:hiljadupetstotinadvadesetijednakonvertibiln
amarkaičetrdesetpetfeninga) 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 pravosnažnosti ovog rješenja , na 
osnovu istog i  brisanje uknjiženih korisnika, te 
izvrši upis prava korištenja radi grañenja poslovno - 
stambenog objekta u korist Ilije Novakovića, sina 
Ante iz Voljica, općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 
dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Ilija Novaković, sin Ante iz Voljica, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje, obratio se putemOpćinske 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. dispozitiva ovog 
rješenja od uknjiženih korisnika, dodijeli grañevinsko 
zemljište u društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 
2041/1 površine 900 m2  upisano u z.k. ul. br. 1418 
k.o. Gornji Vakuf. 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička saglasnost broj  07/1-23-581/01 

od 30.12.2001 . godine 
- z.k. izvadak broj 1418 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. dispozitiva rješenja predviñena i 
dozvoljena izgradnja poslovno - stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekat u 
posjedu podnosioca zahtjeva, a da je prema z.k. izvatku 
broj 1418 k.o. Gornji Vakuf predmetno zemljište 
neizgrañeno i uknjiženo na korisnike iz tačke 1. 
dispozitiva ovog rješenja. Imovinsko pravna služba 
saslušala je uknjižene korisnika, a isti su, sami ili putem 
privremenog staratelja  izjavili da se ne protive 
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 ograñevinskom 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. dispozitiva rješenja. 
Odredba tačke 2. dispozitiva ovog rješenja temelji 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 slijednika 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 grañevno 
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 koristi u ime podnosioca 
zahtjeva, odlučeno je kao u tački 3. dispozitiva ovog 
rješenja. 
Odredba tačke 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi člana 68. ZGZ-u, anjena visina utvrñena ja 
na osnovu člana 6. i 8.  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. dispozitiva ovog rješenja, zasniva se 
na članu  53. ZGZ-u. 
 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
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:01-05-155/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05.juna  2003.god.      

PREDSJEDAVAJUĆI  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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117. 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 7. Odluke o uslovima i načinu dodjele 
grañevinskog zemljišta na korištenje radi grañenja ( 
«Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 1/01 ) a 
postupajući po zahtjevu Josipa Mlakića, sina Tome iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za preuzimanje i dodjelu 
grañevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 05. juna  
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 zemljišteoznačeno kao k.č. 2120/12 
površine 90 m2 i k.č. 2120/7 površine 410 m2 
upisano u z.k. ul. br. 3155 k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo  sa pravom korištenja Stipe 
Pilića, Jozinog sa 1/1 dijela, što po novom 
premjeru odgovara parceli označenoj kao 
k.č.1550/4 k.o. Gornji Vakuf  u posjedništvu  Stipe 
Pilića, Jozinog sa 1/1 dijela. 

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

dispozitiva ovog rješenja dodjeljujese i ustupa na 
korištenje radi izgradnje porodičnog stambenog 
objekta Josipu Mlakiću, sinu Tome iz  Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja. 

   
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište jer  se  ranijivlasnik odrekao iste u korist 
podnosioca zahtjeva. 

4. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 
618,17  KM  ( 
slovima:šeststotinaosamnaestkonvertibilnihmarakai
sedamnaestfeninga) 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 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. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog 

suda Bugojno da po pravosnažnosti ovog rješenja 
, na osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženog korisnika, te izvrši upis prava korištenja 
radi grañenja porodičnog stambenog objekta u 
korist  Josipa Mlakića, sina Tome iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Josip Mlakić, sin Tome iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
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. dispozitiva ovog rješenja 
od uknjiženog korisnika, dodijeli grañevinsko zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 2120/12 
površine 90 m2 i k.č. 2120/7 površine 410 m2 upisano u 
z.k. ul. br. 3155 k.o. Gornji Vakuf, odnosno po novom 
premjeru označeno kao k.č. 1550/4 k.o. Gornji Vakuf 
  
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička saglasnost broj  07/1-23-577/03 

od 26.03.2003 . godine 
- z.k. izvadak broj 3155 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. dispozitiva rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
porodičnog stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekat u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema z.k. izvatku broj 3155 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnika iz tačke 1. dispozitiva 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. stava 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. dispozitiva rješenja. 
Odredba tačke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva i 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 slijednika 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 
podnositelja zahtjeva, odlučeno je kao u tački 3. 
dispozitiva ovog rješenja. 
Odredba tačke 4. dispozitiva 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  ( «Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj :1/02). 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz tačke 5. dispozitiva ovog rješenja, zasniva se 
na članu 53. ZGZ-u. 
 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 
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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:01-05-156/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
05. juna 2003.    

 
PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kičin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
118. Na osnovu članova 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 7. Odluke o uslovima i načinu dodjele 
grañevinskog zemljišta na korištenje radi grañenja ( 
«Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 2/02 ) a 
postupajući po zahtjevu Hadžiahmetović Edhema, sina 
Ahmeta iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za preuzimanje i 
dodjelu grañevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 11.sjednici, održanoj dana 05. juna 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. 21/5 površine 460 m2  upisano u z.k. ul. br. 
3410 k.o. Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  
sa pravom korištenja Abdulaha Barjaktarevića, 
um. Muhameda 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. 

dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se i ustupa na 
korištenje radi izgradnje poslovno - stambenog 
objekta Hadžiahmetović Edhemu, sinu Ahmeta iz  
Gornjeg Vakufa-Uskoplja. 

   
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

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

 
4. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 

224,00  KM  ( 
slovima:dvijestotinedvdesetčetirikonvertibilnemarke
) na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
15 dana po pravomoćnosti 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 
poslovno - stambenog objekta u korist  
Hadžiahmetović Edhema, sina Ahmeta iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Hadžiahmetović Edhem, sin Ahmeta iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, 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. dispozitiva ovog 
rješenja od uknjiženog korisnika, dodijeli grañevinsko 
zemljište u društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 
21/5 površine 460 m2  upisano u z.k. ul. br. 3410 k.o. 
Gornji Vakuf.  
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
urbanistička saglasnost broj  08/2-23-135/00 od 
23.05.2000 . godine 
- z.k. izvadak broj 3410 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. dispozitiva rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
porodičnog stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli djelomično izgrañen objekat u posjedu 
podnosioca zahtjeva, a da je prema zk. izvatku broj 
3410 k.o. Gornji Vakuf predmetno zemljište 
neizgrañeno i uknjiženo na korisnika iz tačke 1. 
dispozitiva ovog rješenja. Imovinsko pravna služba 
saslušala je uknjiženog korisnika, odnosno njegovog 
nasljednika, 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 članova 
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. dispozitiva rješenja. 
Odredba tačke 2. dispozitiva 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 slijednika 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 
zahtjeva, odlučeno je kao u tački 3. dispozitiva ovog 
rješenja. 
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Odredba tačke 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi člana 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja 
na osnovu člana 6. i 8. Odluke  o osnovama i mjerilima 
za utvrñivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
grañevinsko zemljište  ( «Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj :1/02). 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz tačke 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na članu 53. ZGZ-u. 

 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
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:01-05-157/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
05. juna  2003.god.   

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kičin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
119. 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 
članka 7. Odluke o uslovima i načinu dodjele 
grañevinskog zemljišta na korištenje radi grañenja ( 
«Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 2/02 ) a 
postupajući po zahtjevu Nike Grabovca, sina Ante iz 
Rosulja, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za preuzimanje i 
dodjelu grañevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 11.  sjednici, održanoj dana 05. juna 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. 2032/15 površine 338 m2  upisano u z.k. ul. 
br. 4541 k.o. Gornji Vakuf kao društveno 
vlasništvo  sa pravom korištenja Anñe Šekerija, 
roñ. Milić sa 1/1 dijela, što po novom premjeru 
odgovara parceli označenoj kao k.č.431/6 k.o. 
Gornji Vakuf.   
Navedena parcela izuzima se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2.     Grañevinsko zemljište navedeno u tački 1. 

dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se i ustupa na 
korištenje radi izgradnje obiteljskog stambenog 
objekta Niki Grabovcu, sinu Anteiz Rosulja, općina  
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

   
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

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

 
4. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 

313,60  KM  ( 
slovima:tristotinetrinaestkonvertibilnihmarakaišezde

setfeninga) na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
u roku od 15 dana po pravomoćnosti ovog 
rješenja. 

 
5. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana 

pravomoćnosti 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 i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženog korisnika, te izvrši upis prava korištenja 
radi grañenja porodičnog stambenog objekta u 
korist  Nike Grabovca, sina Ante iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Niko Grabovac, sin Ante iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
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. dispozitiva ovog rješenja od uknjiženog 
korisnika, dodijeli grañevinsko zemljište u društvenom 
vlasništvu označeno kao k.č. 2032/15 površine 338 m2  
upisano u z.k. ul. br. 4541 k.o. Gornji Vakuf, odnosno 
po novom premjeru označeno kao k.č. 431/6 k.o. 
Gornji Vakuf 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička saglasnost broj  07/1-23-827/03 

od 12.05.2003 . godine 
- z.k. izvadak broj 4541 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. dispozitiva rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
porodičnog stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekat u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema z.k. izvatku broj 4541 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnika iz tačke 1. dispozitiva 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. dispozitiva rješenja. 
Odredba tačke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi člana 66. ZGZ-u.  
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( 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 slijednika uz obavezu plaćanja naknade za 
dodijeljeno zemljište), a u vezi sa članom 7. stav 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 
zahtjeva, odlučeno je kao u tački 3. dispozitiva ovog 
rješenja. 
Odredba tačke 4. dispozitiva 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  ( «Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj :1/02). 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz tačke 5. dispozitiva ovog rješenja, zasniva se 
na članu 53. ZGZ-u. 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
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:01-05-158/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
05. juna  2003.god.  

 
 PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kičin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
120.  Na osnovu člana 6. 7. 19. 25. 43. i 48.  Zakona o 
grañevinskom  zemljištu ( «Službeni list SR BiH» br. 
34/86,1/90,29/90  i  «Službeni list R BiH», br. 3/93), 
člana 2. Odluke o uslovima i načinu dodjele 
grañevinskog zemljišta na korištenje  radi        grañenja 
( «Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 2/02 ) i 
Odluke Prijelaznog općinskog vijeća općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje o odreñivanju lokacije za obnovu i 
rekonstrukciju zgrade općine Gornji Vakuf-Uskoplje broj 
01-05-58A od 04.04.2002 godine, u predmetu 
preuzimanja gradskog grañevinskog zemljišta u 
društvenom vlasništvu, Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj  11. sjednici, 
održanoj dana 05. juna 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. 10/29 
površine 1959 m2,  k.č. 10/86 površine 140 m2, k.č. 
10/81 površine 150 m2, k.č. 10/82 površine 140 
m2, k.č. 10/83 površine 300 m2, 10/102 površine 

850 m2 i k.č. 10/16 površine 400 m2, sve upisano u 
z.k. ul. br. 3044 k.o. Gornji Vakuf kao društveno 
vlasništvo  sa pravom korištenja u svrhu izgradnje 
hotela Zadružno-trgovačkog preduzeća «Bratstvo» 
Gornji Vakuf, a stvarni korisnik je bilo poduzeće 
Hotel «Raduša» Gornji Vakuf-Uskoplje. Navedene 
parcele odgovaraju parceli novog premjera 
označenoj kao k.č. 1152 upisane u popisni list broj 
korisnika 2074 k.o. Gornji Vakuf sa pravom 
korištenja radne organizacije Hotel «Raduša» sa 
1/1 dijela. 

 
2.    Grañevinsko zemljište navedeno u tački 1. 

dispozitiva ovog rješenja izuzima se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje radi izgradnje zgrade 
općinske uprave.   

 
3. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja, na 
temelju istog izvrši brisanje uknjiženog korisnika, te, 
na zemljištu iz tačke1. dispozitiva ovog rješenja, 
izvrši upis prava korištenja radi grañenja zgrade 
općinske uprave u korist općine Gornji Vakuf-
Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Na osnovu Odluke Prijelaznog općinskog vijeća općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje o odreñivanju lokacije za obnovu 
i rekonstrukciju zgrade općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
broj 01-05-58A od 04.04.2002. godine, općinska Služba 
za imovinsko pravne poslove i katastar provela je 
postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa i 
izuzimanja grañevinskog zemljišta navedenog u tački 1. 
dispozitiva ovog rješenja u korist općine Gornji Vakuf-
Uskoplje.  

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog 
uloška broj 3044 k.o. Gornji Vakuf utvrñeno je da je na 
parcelama navedenim u tački 1. dispozitiva ovog 
rješenja uknjiženo pravo korištenja na neizgrañenom 
grañevinskom zemljištu u svrhu izgradnje hotela u 
korist Zadružno-trgovačkog preduzeća «Bratstvo» 
Gornji Vakuf. 
Nakon izgradnje hotela osnovana je posebna Radna 
organizacija Hotel «Raduša» koja se izdvojila iz 
«Bratstva» i  gospodarila hotelom i zemljištem koje mu 
je dodijeljeno.  
- U ratnim djelovanjima zgrada hotela je potpuno 

devastirana i uništena. 
- Kantonalni  sud u Travniku donio je rješenje broj 

RL 13/02 od 20.06.2002. godine kojim je 
zaključen postupak redovne likvidacije poduzeća 
Hotel «Raduša» Gornji Vakuf-Uskoplje. Navedeno 
rješenje je postalo pravomoćno dana 17.07.2002. 
godine i navedeno preduzeće je izbrisano iz 
sudskog registra Kantonalnog suda Travnik, tako 
da više ne postoji. 

Odlukom prijelaznog općinskog vijeća broj 01-05-58A 
od 04.04.2002. godine odlučeno je da se na zemljištu 
gdje je ranije bio hotel izgradi zgrada općinske uprave 
sa pratećim prostorima. 
Budući da poduzeće Hotel «Raduša» više ne postoji, u 
cilju privoñenja svrsi zemljišta na kojem je bio izgrañen 
hotel, potrebno je izuzeti zemljište od uknjiženog 
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korisnika, pa je riješeno kao u tački 1. dispozitiva ovog 
rješenja.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 6. 
i 25. stav 1. Zakona o grañevinskom zemljištu, 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 2. dispozitiva rješenja. 

 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
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:01-05-159/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
05. juna  2003.god.  

 
 PREDSJEDAVAJUĆI 

 PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
 Nedžad Kičin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
121. 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 7. Odluke o uslovima i načinu dodjele 
grañevinskog zemljišta na korištenje radi grañenja ( 
«Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 2/02 ) a 
postupajući po zahtjevu Bože Batinić, sina Ivana iz 
Ričice, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za preuzimanje i 
dodjelu grañevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 05.juna 
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. 2032/8 
površine 384 m2  upisano u zk. ul. br. 4541 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Anñe Šekerija, roñ. Milić sa 1/1 dijela, 
što po novom premjeru odgovara parcelama 
označenim kao k.č.431/5 i k.č. 431/10  k.o. Gornji 
Vakuf.   
Navedena parcela izuzima se u korist općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2.    Grañevinsko zemljište navedeno u tački 1. 

dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se i ustupa na 
korištenje radi izgradnje porodičnog stambenog 
objekta Boži Batiniću, sinu Ivana iz Ričice, općina  
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

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

 
4. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 

554,40  KM  ( 
slovima:petstotinapetstopedesetčetirikovertibilnem
arkeičetrdesetfeninga) 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 pretežiti 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 i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženog korisnika, te izvrši upis prava korištenja 
radi grañenja obiteljskog stambenog objekta u 
korist  Bože Batinića, sina Ivana iz Ričice, općina 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Božo Batinić, sin Ivana iz Ričice, 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. dispozitiva ovog 
rješenja od uknjiženog korisnika, dodijeli grañevinsko 
zemljište u društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 
2032/8 površine 384 m2  upisano u z.k. ul. br. 4541 
k.o. Gornji Vakuf, odnosno po novom premjeru 
označeno kao k.č. 431/5 i k.č. 431/10 k.o. Gornji 
Vakuf. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička saglasnost broj  07/1-23-1032/03 od 

28.05.2003 . godine 
- z.k. izvadak broj 4541 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. dispozitiva rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
porodičnog stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekat u posjedu podnositelja 
zahtjeva, a da je prema z.k. izvatku broj 4541 k.o. 
Gornji Vakuf predmetno zemljište neizgrañeno i 
uknjiženo na korisnika iz tačke 1. dispozitiva 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. dispozitiva rješenja. 
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Odredba tačke 2. dispozitiva 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 
slijednika uz obavezu plaćanja naknade za dodijeljeno 
zemljište), a u vezi sa članom 7. stav 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 
zahtjeva, odlučeno je kao u tački 3. dispozitiva ovog 
rješenja. 
Odredba tačke 4. dispozitiva 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  ( «Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj :1/02). 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz tačke 5. dispozitiva ovog rješenja, zasniva  se 
na članu 53. ZGZ-u. 
 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u  dispozitivu 
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:01-05-160/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
05.juna 2003.god.    

 
PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kičin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
122. Na osnovu člana 17. 20.  25. i 48.  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 2. Odluke o uslovvima i načinu dodjele 
grañevinskog zemljišta na korištenje radi grañenja ( 
«Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 2/02 ) a 
postupajući po zahtjevu DPT «AGROCENTAR» d.o.o. 
Gornji Vakuf-Uskoplje, za dodjelu grañevinskog 
zemljišta u društvenom – državnom  vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 11.sjednici, održanoj dana 05.juna 
2003.god.d o n i j e l o  j e 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Grañevinsko zemljište označeno kao k.č. 802/17 

površine 2520 m2 upisano u zemljišnoknjižni uložak 
broj 606 k.o. Tihomišlje kao općenarodna imovina 
sa 1/1 dijela i sa pravom upravljanja narodnog 

odbora općine Gornji Vakuf  dodjeljuje se i ustupa 
na korištenje DPT «AGROCENTAR» d.o.o. Gornji 
Vakuf-Uskoplje, zastupana po direktoru Kurbegović 
( Ismeta) Zijadi iz G. Vakufa - Uskoplja radi 
izgradnje mljekare. Navedena parcela odgovara 
parceli novog premjera označenoj kao k.č. 800 
upisana u popisni list broj korisnika 667 k.o. 
Tihomišlje 

 
2. PTD «AGROCENTAR» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje  

dužno je na ime naknade za dodijeljeno zemljište 
uplatiti 52.500,00  (slovima: 
pedesetdvijehiljade i petsto KM) na račun 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na način kako je to 
predviñeno ugovorom izmeñu općine Gornji Vakuf-
Uskoplje i PTD «AGROCENTAR» d.o.o. Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

 
3. 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 pretežiti 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. 

 
4. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu općinskog suda 

Bugojno da po pravosnažnosti ovog rješenja, na 
osnovu istog i prijavnog lista, izvrši uknjižbu prava 
korištenja radi izgradnje mljekare u korist PTD 
«AGROCENTAR» d.o.o. sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
PTD «AGROCENTAR» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, 
obratilo se  Prijelaznom općinskom vijeću općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se  neposrednom 
pogodbom, dodijeli grañevinsko zemljište u državnom - 
društvenom vlasništvu iz tačke 1. dispozitiva ovog 
rješenja označeno kao k.č. 802/15 upisano u zk. ul. 
broj 606 k.o. Tihomišlje, odnosno  po novom premjeru   
označeno kao k.č. 800   upisano u popisni list broj 
korisnika 667 k.o. Tihomišlje. 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
Uvidom u zemljišnoknjižni izvadak utvrñeno je da se 
navedeno zemljište u zk. ulošku broj 606 k.o. Tihomišlje 
vodi kao općenarodna imovina sa pravom raspolaganja 
Narodnog odbora općine Gornji Vakuf,  pa je ova služba 
izvršila cijepanje navedene parcele. Novoformirana 
parcela označena je kao k.č. 802/17 površine 2520 m2 
iz zk. uloška broj 606 k.o. Tihomišlje. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenom 
zemljištu izgrañen pogon mljekare u posjedu 
podnosioca zahtjeva. 
Kako je od općeg interesa razvoj poljoprivrede i 
stočarstva na području općine, i kako je mljekara jedan 
od najvažnijih segmenata projekta «IFAD 3» -«podrška 
razvoju ruralnog dijela općine» ovo vijeće je odlučilo,  
na osnovu člana 48. stav 2. i 3. Zakona o grañevinskom 
zemljištu da neposrednom pogodbom dodijeli 
grañevinsko zemljište navedeno u tački 1. dispozitiva 
ovog rješenja poduzeću «AGROCENTAR» d.o.o. Gornji 
Vakuf-Uskoplje.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 
17. stav 1. Zakona o grañevinskom zemljištu (u 
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daljnjem tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina 
može dodjeljivati grañevinsko zemljište fizičkim i 
pravnim licima radi izgradnje trajnih grañevina,  to je 
ovo Vijeće riješilo kao u tački 1. dispozitiva rješenja. 
Odredba točke 2. izreke ovog rješenja zasniva se na 
odredbi člana 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
osnovu prosječne tržišne cijene metra kvadratnog 
grañevinskog zemljišta na području općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz tačke 3. dispozitiva ovog rješenja, zasniva se 
na članu 53. ZGZ-u. 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
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:01-05-161/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
05.juna 2003.god.   

 
PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kičin 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Općinski Načelnik : 
123.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-202/03 
Datum: 18.04.2003.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 
 
Organizaciji boraca "NOR-a" 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 udruženjima grañana 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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
124. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-242/03 
Datum: 18.04.2003.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 
 

SKISO " Sloga" iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 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 
614 300 – 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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
125. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
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OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-362/03 
Datum: 24.04.2003.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 

 
"HVIDRI" iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 300,00 KM . 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi udruženjima grañana proisteklim iz 
rata Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu za namjene –prijevoz i smještaj člana HVIDRE  
dom Doma invalida. 

 
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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
126. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-447/03 
Datum: 24.04.2003.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 –   finansiranje učešća na takmičenju. 
 

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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
127. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-465/03 
Datum: 04.06.2003.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 

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

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

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

 
Broj: 02-14-484/03 
Datum, 24.04.2003.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 

 
OŠ " Gornji Vakuf " 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 
614 400 – Subvencije javnim preduzećima Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za 
namjene – finansiranje učešća na takmičenju 
"CIVITAS". 

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 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
129. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-485/03 
Datum: 18.04.2003.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 

 
ŽRK "Sloga" iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta 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 
614 300 – 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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
130. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-486/03 
Datum: 18.04.2003.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 
1.000,00 KM . 

 
II 
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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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
131. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-491/03 
Datum: 21.04.2003.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 

 
OŠ " Gornji Vakuf " 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 
614 400 – Subvencije javnim preduzećima Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za 
namjene –   finansiranje učešća Osnovne škole na 
manifestaciji "Bugojansko proljeće". 
 

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 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
132. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-515/03 
Datum: 28.04.2003.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 

 
" Crvenom križu " iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
50,00 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 –  prijevoz članova na Skupštinu organizacije 
Federalnog crvenog križa. 
 

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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
133. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-516/03 
Datum: 28.04.2003.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 
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), 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 

 
" Udruzi veterana i dragovoljaca domovinskog rata"  iz 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta 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 
614 300 – udruženjima grañana proisteklim iz rata 
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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
134. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-522/03 
Datum: 30.04.2003.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 

 
ŽRK "Sloga" iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 300,00 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 –   finansiranje učešća u takmičenju. 
 

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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
135. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-532/03 
Datum: 06.05.2003.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01)), Općinski načelnik u saglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O isplati novčane naknade za topli obrok za april 
za 2003.godinu 

 
I 

Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec april 2003. godine zaposlenima 
u Organu uprave općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 

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 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
136. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-560/03 
Datum: 26.05.2003.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 
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( ˝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 

 
Osnovnoj školi " Uskoplje" iz općine Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u 
iznosu od 370,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Transferi javnim ustanovama Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –   
učestvovanje na Festivalu znanja u Neumu. 
 

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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
137. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-568/03 
Datum: 04.06.2003.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 

 
PD " Goran " iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
1.000,00 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 –   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 
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
138. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-574/03 
Datum: 02.06.2003.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 
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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139. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-576/03 
Datum: 09.05.2003.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 "RVI"  iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
200,00 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 prijevoza člana organizacije na 
liječenje. 

 
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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
140. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-577/03 
Datum: 12.05.2003.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 
 
Ivici Kustura iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 60,00 KM . 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Transferi pojedincima Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene – 
troškovi za osiguranje za bolesnu kćer. 
 

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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
141. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-595/03 
Datum: 02.06.2003.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 " Zvončić" 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 udruženjima grañana Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za 
namjene – tekuće aktivnosti. 
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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 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
142. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-603/03 
Datum: 16.05.2003.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 
700,00 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 – 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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
143. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Broj: 02-14-604/03 
Datum: 16.05.2003.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 
400,00 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 – 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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
144. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-606/03 
Datum: 22.05.2003.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 
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I 
 
Trbara Stojanu 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 
614 200 – Transferi udruženjima grañana Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za 
namjene – liječenje djeteta koje boluje od cerebralne 
paralize. 

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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
145. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-623/03 
Datum: 04.06.2003.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  " RVI-a" iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
300,00 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 – 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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
146. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-628/03 
Datum: 04.06.2003.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 
500,00 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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
147. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-659/03 
Datum: 30.05.2003.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
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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 
 
Čatić Kjazimu 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 
614 200 – Transferi pojedincima Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene – potpora 
povratku. 

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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
148. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-670/03 
Datum: 04.06.2003.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 

 
Begović Sejadu 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 
614 200 – Grantovi pojedincima Budžeta općine Gornji 

Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene – 
liječenja bolesnog djeteta. 
 

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 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
149. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-683/03 
Datum: 04.06.2003.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 
600,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi organizacijamaiz 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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150. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-684/03 
Datum: 04.06.2003.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 " HVIDRA " iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
300,00 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 – 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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