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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

Godina III , broj 6                        12. 11. 2003.                     Hrvatski jezik 
 
PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE 
 
212. Na  temelju članka 111 stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje" br. 1/01) i članka 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 XIII sjednici održanoj 30. listopada 
2003. godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

       o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za razdoblje 01.01. do 30.09. 2003.god. 
 
1. Prihvata se Izvješće o izvršenju proračuna općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje za razdoblje 01.01 do 
30.09.2003. godine , broj :02-14-1294/03 od 
20.10.2003. godine. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-299/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
30. listopada 2003. godine                   
 

                                                      PREDSJEDATELJ
      PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

213. Na temelju članka 111 stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje" br. 1/01) i članka 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 XIII sjednici održanoj 30. listopada 
2003. godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću JKP " Radovina" Gornji Vakuf -    

Uskoplje 
 
1. Prihvata se izvješće o radu JKP « Radovina « Gornji 

Vakuf – Uskoplje broj; 91/03 od 20.10. 2003. 
godine. 

 
2. Zadužuje se Općinski načelnik i služba za 

gospodarstvo i financije da pri izradi prijedloga 
proračuna za 2004. godinu prepoznaju-planiraju 
sredstva za financiranje zajedničke komunalne 
potrošnje. 

 
3. Daje se JKP « Radovina» Gornji Vakuf – Uskoplje 

ovlast za poduzimanje mjera u Zakonom                                                    
 

 
propisanim okvirima u cilju poboljšanja naplate 
usluga individualne komunalne potrošnje. 

 
4. Zadužuje se JKP « Radovina» Gornji Vakuf – 

Uskoplje da uvaži sve sugestije vijećnika koje se 
odnose na usluge individualne i zajedničke 
komunalne potrošnje.  
 

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

 
Broj: 01-05-300/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
30. listopada 2003. godine                 
 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

214.  Na temelju članka 111 stavak 3. Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf- Uskoplje" br. 1/01) i članka 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 XIII sjednici održanoj 30. listopada 
2003. godine, donijelo je  
 

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

o komunalnom redu na području općine 
Gornji Vakuf- Uskoplje 

 
1. Prihvata se Informacija o provoñenju Odluke o 

komunalnom redu na području općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje broj: 04-23-1292/03 od 20.10. 2003. 
god. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-301/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
30. listopada 2003. godine                

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
215.  Na temelju članka 111 stavak 3. Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf- Uskoplje" br. 1/01) i članka 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 XIII sjednici održanoj 30. listopada 
2003. godine, donijelo je  
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Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o saniranju lokalnih putova 

za 2003. godinu 
 
1. Ne prihvata se Informacija o  saniranju lokalnih 

putova za 2003. godinu ,broj: 02-23-1293/03 od 
20.10.2003.god. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-302/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
30. listopada 2003. godine                 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

216. Na temelju članka 111 stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje" br. 1/01) i članka 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 XIII sjednici održanoj 30. listopada 
2003. godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o gospodarstvu na području 

općine Gornji Vakuf - Uskoplje 
 
1. Prihvaća se Informacija o  gospodarstvu na 

području općine Gornji Vakuf – Uskoplje broj:03- 
05-1295/03 od listopada 2003.god. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-303/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
30. listopada 2003. godine               

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
217. Na temelju članka 23. Zakona o prostornom 
ureñenju (“Sl.list FBiH”,broj: 52/02), članka 38. točka  
2. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje i članka 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 XIII  sjednici  održanoj dana 
30. listopada 2003. godine, d o n i j e l o   j e: 
 

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

sprovoñenju urbanističkog projekta "Mali Vrbas-
Barica" Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Članak 1. 

 
U Odluci  o usvajanju i sprovoñenju urbanističkog 
projekta "Mali Vrbas-Barica" Gornji Vakuf-Uskoplje, 
("Sl.glasnik općine Gornji Vakuf", broj: 03/2000.) iza  
članka 2. dodaje se novi članak 2a, koji  glasi: 
"Nizvodno od placa broj 1, u urbanističkom projektu 
"Bililo" formiraju se još dva identična placa u nizu pod 

oznakom 1 A i 1 B, kako je i prikazano u urbanističkom 
projektu "Bililo", koji je sastavni dio ove Odluke". 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu  danom objavljivanja u 
«Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje». 
 
Broj:01-05-304/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje  
30. listopada 2003.god.   

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Nikola Milić,prof.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

218. Na temelju članka 111 stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje" br. 1/01) i članka 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 XIII sjednici održanoj 30. listopada 
2003. godine, donijelo je : 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju  Nacrta Odluke o utvrñivanju 
naziva ulica u gradu Gornji Vakuf - Uskoplje 

 
1. Prihvaća se Nacrt Odluke o utvrñivanju naziva ulica 

u  gradu Gornji Vakuf – Uskoplje, uz obvezu 
Povjerenstva za utvrñivanje prijedloga ulica u 
gradu Gornji Vakuf – Uskoplje da kod izrade 
prijedloga odluke uvaže sugestije vijećnika 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje , koje se odnose na ovu Odluku. 
 

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

 
Broj: 01-05-305/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
30. listopada 2003. godine      

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

219. Na temelju  članka 38. točka  2. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje i članka 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 XIII  sjednici  održanoj dana 30. listopada 2003. 
godine, d o n i j e l o   j e: 

 
 

O  D  L  U  K  U 
o pristupanju općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

ekonomsko-razvojnoj zajednici 
 

I 
 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje daje 
suglasnost pristupanju općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
ekonomsko-razvojnoj zajednici.  
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II 
     
Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku Gornji Vakuf – 
Uskoplje za sve administrativne radnje neophodne za 
realizaciju ove Odluke. 
 

III 
 
Ova Odluka stupa na snagu  danom objavljivanja u 
«Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje». 
 
Broj: 01-05-306/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje  
30. listopada 2003. god.   

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

220. Na temelju članka 6. i 17. Zakona o grañevnom 
zemljištu("Sl. list SRBiH ", broj: 25/03), članka 20. i čl. 
7. stavak 1. točka 2. Odluke o uvjetima i načinu dodjele 
grañevnog zemljišta na korištenje radi grañenja , te 
članka 22. 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 XIII sjednici, 
održanoj dana 30. listopada 2003. godine, d o n o s i : 
 

Z A K L J U Č A K 
o odobravanju provedbe postupka 

 
1. Odobrava se provedba postupka 

- prodaje poslovnih prostora – zgrada magazin u 
Voljevcu sa prodavaonicom i dvorištem. 

- ustupanja i dodjele na korištenje radi grañenja 
poslovnih objekata dvije grañevne parcele , 
licitacijom, iznad reguliranog toka Barice, a 
sukladno sa Odlukom o izmjeni i dopuni 
Odluke o usvajanju i provoñenju  urbanističkog 
projekta « Mali Vrbas-Barica». 

- ustupanja i dodjele grañevnog zemljišta na 
korištenje radi grañenja ,na lokalitetu pijace, 
za tri grañevne parcele  radi proširenja 
postojećih grañevnih parcela , a sukladno sa 
urbanističkim projektom «Bililo».  

 
2. Osnovnu početnu cijenu za nekretnine iz točke 1. 

ovog zaključka utvrdit će natječajno povjerenstvo  
sukladno sa važećim Odlukama Općinskog vijeća 
naše općine. 

 
3. Ostale uvjete natječaja utvrdit će povjerenstvo za 

provoñenje natječaja sukladno  sa Odlukom o 
uvjetima i načinu dodjele gradskog grañevnog  
zemljišta na korištenje radi grañenja. 

 
4. O provoñenju ovog zaključka starat će se Načelnik i 

zamjenik načelnika preko nadležnih službi i 
natječajnog povjerenstva. 

 
5. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana  

objavljivanja u " Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje ". 

 
Broj:01-05-307/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
30. listopada 2003.god. 

        PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
221. Na temelju članka 4. stavak 1. i 2. Zakona o 
prometu nepokretnosti ( «Službeni list BiH», 38/78, 
4/79, 29/90, 22/91, 21/92, 3/93 i 18/94 ), članka 38. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje («Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje» br. 1/01) i članka 22. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 13. 
sjednici, održanoj dana 30. listopada 2003. godine,  
d o n i j e l o   j e 
 

O D L U K U 
o utvrñivanju gubitka statusa nekretnina u općoj 

upotrebi u k.o. Gornji Vakuf 
 

Članak 1. 
 
Utvrñuje se da su izgubile status nekretnine u općoj 
upotrebi nekretnine označene kao k.č. 14/57, površine 
12 m2, upisane u Iskaz I k.o. Gornji Vakuf, kao javno 
dobro –put. 

Članak 2. 
 
Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 
Bugojno da, na temelju ove Odluke i prijavnog lista 
izvrši brisanje zemljišta iz članka 1. ove Odluke iz Iskaza 
I i izvrši upis navedenog zemljišta kao društveno 
vlasništvo sa pravom korištenja općine Gornji Vakuf-
Uskoplje sa 1/1 dijela. 
 

Članak 3. 
 
U postupku izlaganja na javni uvid podataka o 
nekretninama (katastra nekretnina) brisaće se izvršeni 
upis zemljišta iz članka 1. ove Odluke, a navedeno 
zemljište će se upisati kao društveno vlasništvo sa 
pravom korištenja općine Gornji vakuf-Uskoplje sa 1/1 
dijela. 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
«Službenom glasniku» općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Broj:01-05-308/03 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
30. listopada 2003.godine                       

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
222. Na temelju članka 4. stavak 1. i 2. Zakona o 
prometu nepokretnosti ( «Službeni list BiH», 38/78, 
4/79, 29/90, 22/91, 21/92, 3/93 i 18/94 ), članka 38. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje («Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje» br. 1/01) i članka 22. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 13. 
sjednici, održanoj dana 30. listopada 2003. godine,  
d o n i j e l o   j e 
 

O D L U K U 
o utvrñivanju gubitka statusa nekretnina u općoj 

upotrebi u k.o. Gornji Vakuf 
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Članak 1. 
 
Utvrñuje se da su izgubile status nekretnine u općoj 
upotrebi nekretnine označene kao k.č.11/58 površine 
39 m2 , k.č. 11/59 površine 42 m2, upisane u Iskaz I 
k.o. Gornji Vakuf, kao javno dobro - Mali Vrbas. 
 

Članak 2. 
 
Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 
Bugojno da na temelju  ove Odluke i prijavnog lista 
izvrši brisanje zemljišta iz članka 1. ove Odluke iz Iskaza 
I i izvrši upis navedenog zemljišta kao društveno 
vlasništvo sa pravom korištenja općine Gornji Vakuf-
Uskoplje sa 1/1 dijela. 
 

Članak 3. 
 
U postupku izlaganja na javni uvid podataka o 
nekretninama (katastra nekretnina) brisaće se izvršeni 
upis zemljišta iz članka 1. ove Odluke, a navedeno 
zemljište će se upisati kao društveno vlasništvo sa 
pravom korištenja općine Gornji vakuf-Uskoplje sa 1/1 
dijela. 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
«Službenom glasniku» općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Broj: 01-05-309/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
30. listopada 2003. 

PREDSJEDATELJ  
                           PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                       Nikola Milić, prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
223. Na temelju članka 44. i 45. Zakona o grañevnom 
zemljištu  (« Službene novine Federacije BIH» broj 
25/03) i članka 20. Odluke o uvjetima i načinu dodjele 
grañevnog zemljišta na korištenje radi grñenja ( «Sl. 
glasnik Općine Gornji Vakuf – Uskoplje» br.2/02) , 
Zaključka Prijelaznog općinskog vijeća općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje br:01-05-113/02 od 12.06.2002 god., te 
članka 31 Poslovnika o radu Prijelaznog općinskog 
vijeća ( «Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- Uskoplje», br: 
1/01), Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj XIII sjednici, održanoj dana 30. 
listopada 2003. godine,  d o n o s i  
 

R J E Š E N J E 
 
1. Dodjeljuje se i ustupa na korištenje neizgrañeno 

gradsko grañevno zemljište u  Gornjem Vakufu-
Uskoplju  kako slijedi: 

 
- VELE /AHMEDA/ DŽEMALU iz Batuše, općina Gornji 

Vakuf –Uskoplje Grañevinsku parcelu označenu kao 
k.č. 11/57 površine 41 m2  prema planu parcelacije 
plac broj 4., 

- DEMIROVIĆ /SULEJMANA/ ASIMU iz Gornjeg 
Vakufa – Uskoplje, ul. Šehitluci 171, grañevinsku 
parcelu označenu kao k.č.11/56 
površine 39 m2 prema planu parcelacije plac br.3., 

- FRLJ / AHMETA/ SEJAD iz Gornjeg Vakufa –
Uskoplja ul. Mehmed –bega Stočanina, grañevinsku 
parcelu označenu kao k.č. 11/55 površine 39 m2  
prema planu parcelacije plac br. 2., 

- GRIŽIĆ /DŽEMALA/ SEJIDU iz Gornjeg Vakufa –
Uskoplja ul. Mehmed-bega Stočanina, grañevinsku 
parcelu označenu kao k.č.11/54 površine 39 m2 , 
prema planu parcelacije plac broj 1., sve k.o.Gornji 
Vakuf upisano u zk.ul.5282 kao državna-društvena 
svojina sa pravom korištenja u korist  općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje  sa 1/1 dijela, radi grañenja 
poslovnih objekata sa 1/1 dijela. 

 
2. Imenovani su dužni u roku od godinu dana od 

dana pravomoćnosti ovog rješenja obratiti se 
nadležnom organu za izdavanje odobrenja za 
grañenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 
izdavanja odobrenja za grañenje ne izvede pretežiti 
dio radova na grañevini to jest izgradnju sa prvom 
nadzemnom stropnom konstrukcijom.  

    
3. Naknada za zemljište i naknada za pogodnost 

zemljišta-renta obračunate su i uračunate u cijenu 
placa koju su imenovani  uplatili na račun općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
4. Odobrava se uknjižba i upis prava korištenja 

zemljišta radi grañenja poslovnih objekata kako je 
navedeno u točki 1. izreke ovog rješenja. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Općinski načelnik je putom natječajnog povjerenstva, 
sukladno sa Zaključkom općinskog vijeća br:01-05-
113/02 od 12.06.2002.god,dana 30.09.2002 godine 
oglasio i proveo postupak ustupanja grañevnih parcela 
na korištenje radi grañenja poslovnih objekata, 
neposrednom pogodbom-licitacijom. 
Imenovani su u postupku javnog nadmetanja kao 
najpovoljniji ponuñači ostvarili pravo korištenja radi 
grañenja na grañevnim parcelama kako je prikazano u 
točki 1 izreke ovoga rješenja. 
Početna cijena u navedenom postupku, a kojom su 
obuhvaćene i naknada za zemljište,  naknada za 
ureñenje zemljišta i naknada za rentu utvrñena je 
sukladno sa važećim odlukama općinskog vijeća, a 
ukupnu izlicitiranu cijenu su korisnici uplatili u roku od 
15 dana od dana provoñenja licitacije. 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a sukladno sa 
člankom 17 Zakona o grañevnom zemljištu ,riješeno je 
kao u izreci ovog rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
Protiv ovog rješenja nezadovoljna stanka može 
pokrenutu upravni spor kod Županijskog suda Travnik u 
roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.Tužba 
se podnosi neposredno Kantonalnom sudu. 
 
Broj: 01-05-310/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                      
30. listopada 2003. god.                                                            

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA                                                   

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
224. Na temelju  članka 45. Zakona o grañevnom 
zemljištu ( «Službene novine F BiH» br. 25/03) i članka 
7. Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog 
zemljišta na korištenje radi grañenja ( «Službeni Glasnik 
općine Gornji Vakuf « broj 1/01 ) a postupajući po 
zahtjevu Sinan Sidika sin Sadika iz Gornjeg Vakufa-
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Uskoplja, za preuzimanje i dodjelu grañevnog zemljišta 
u društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 13. sjednici, 
održanoj dana 30. listopada 2003. godine  donijelo  j e 
 

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

grañevno zemljište označeno kao k.č. 14/6 
površine 130 m2  upisano u z.k. ul. br. 9 k.o. Gornji 
Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Hatidže Redžibašić Huseinove sa 7/32 
dijela ,Salima Redžibašić Huseinov sa 1/24 dijela 
,Hanife Redžibašić udt. Mlaćo sa 1/24 dijela,Hatidže 
Redžibašić udt. Hamandić sa 1/24 dijela ,Riada 
Hadžiabdić Halidov sa 21/64 dijela. Navedena 
parcela izuzima se u korist općine Gornji Vakuf-
Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2.    Grañevno zemljište navedeno u točki 1. izreke ovog 

rješenja označeno kao k.č.14/6 i k.č. 14/57 upisana 
u k.o. Gornji Vakuf kao državno vlasništvo sa 
pravom korištenja na ime općine Gornji vakuf – 
Uskoplje dodjeljuje se i ustupa na korištenje radi 
proširenja grañevne parcele u korist Sinan Sidika 
sina Sadika iz Gornjeg Vakufa –Uskoplja sa 1/1 
dijela. 

   
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište jer  su se raniji vlasnici odrekli iste u 
korist podnositelja  zahtjeva. 

 
4. Imenovani nije dužan platiti naknadu za rentu 

obzirom da se dodjela vrši radi proširenja grañevne 
parcele dodijeljene 1972 godine. 

 
5. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja , na 
temelju istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženih korisnika, te izvrši upis prava korištenja 
radi grañenja na parcelama iz točke 2. izreke ovog 
rješenja na ime Sidika Sinan sin Sadika iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplje sa  1/1  dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Sidik Sinan sin Sadika iz Gornjeg Vakufa-Uskoplje, se 
obratio putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se sukladno 
sa urbanističkom suglasnosti, neposrednom 
pogodbom, a uz prethodno izuzimanje zemljišta iz 
točke 1. izreke ovog rješenja od uknjiženih korisnika, 
dodijeli gradsko grañevno zemljište u društvenom 
vlasništvu označeno kao k.č. 14/6 površine 130 m2  
upisano u z.k. ul. br. 9 i k.č.14/57 površine 12 m2 
upisana u k.o. Gornji Vakuf.  
 

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/2-23-500/01 

od 04.12.2001 godine 
- z.k. izvadak broj 9 i 14 k.o. Gornji Vakuf 
- ugovore o sticanju prava posjeda 

Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 

izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
individualno – stambene  zgrade odnosno proširenje 
grañevne parcele označene kao k.č. 14/7 upisana u z.k. 
ul. broj 14 kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja  radi podizanja porodične zgrade u korist 
Sidika Sinana sin Sadika iz Gornjeg Vakufa sa 1/1 dijela, 
tako da je urbanistička parcela formirana od k.č.14/7, 
k.č.14/6 i k.č.14/57 ukupne površine 242 m2.  
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenim 
parcelama izgrañen objekt u posjedu podnositelja 
zahtjeva, a da je prema z.k. izvatku broj 9 k.č.14/6 k.o. 
Gornji Vakuf zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjižene korisnike, a isti su, 
sami ili putem privremenog staratelja  izjavili da se ne 
protive izuzimanju navedenog zemljišta i dodjeli istog u 
korist podnositelja zahtjeva jer je isti stvarni korisnik i 
posjednik predmetnih parcela od 1972 godine od kada 
u posjedu drži i parcelu k.č. 14/57 u površini od 12 m2 
a koju je ugovorom o kupoprodaji sa Općinom od 
12.jula 1972 godine stekao u vlasništvo, a koja je 
upisana u Iskaz I k.o. Gornji Vakuf kao putno zemljište. 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. i 24. Zakona o grañevnom zemljištu (u daljnjem 
tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina raspolaže 
gradskim grañevnim zemljištem, te da u cilju privoñenja 
svrsi istog donosi rješenje o preuzimanju zemljišta 
sukladno sa reguliranim planom, to je ovo Vijeće riješilo 
kao u točki 1. izreke rješenja. 
Odredba točke 2. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 61. ZGZ-u. ( Na grañevnom zemljištu u 
državnoj svojini na kojem je izgrañena zgrada bez 
prava korištenja zemljišta radi grañenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za grañenje po 
odredbama Zakona o prostornom ureñenju , Općinsko 
vijeće može utvrditi pravo vlasništva  u korist graditelja 
ili njegovih pravnih slijednika uz obvezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno grañevno zemljište na korištenje 
i za ureñenje grañevnog zemljišta), a u svezi sa 
člankom 7.st.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima 
načinu dodjele grañevnog zemljišta na korištenje radi 
grañenja kojom je predviñeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrañeno grañevno 
zemljište radi proširenja grañevne parcele na kojoj je  
izgrañen objekt 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 točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Županijskog suda 
Travnik u roku od 15 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj:01-05-311/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
30. listopada  2003. god.  

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
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225. Na temelju  članaka 16. i 61.  Zakona o 
grañevnom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( 
«Službene novine Federacije BiH»broj 25/03) i članka 7. 
Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog zemljišta 
na korištenje radi grañenja ( «Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf « broj 1/01 ) te članka 200. Zakona o 
upravnom postupku («Sl.novine Federacije BiH»,broj 
2/98 ) a postupajući po zahtjevu Gudić Elmedina, 
Selmira i Almira sinovi Mesuda iz  Gornjeg Vakufa-
Uskoplje, za utvrñivanje prava vlasništva na izgrañenom 
grañevnom zemljištu društveno – državne svojine, 
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 13.sjednici, održanoj dana 30. listopada 
2003.godine   d o n i  j e l o  j e 
 

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

neizgrañeno grañevno zemljište označeno kao k.č. 
430/4 površine 1702 m2  upisano u z.k. ul. br. 2271 
k.o. Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa 
pravom korištenja Alije Mišić roñ. Sarajlić sa 1/12 
dijela, Abdulaha Mišića Mustafinog sa 1/12 dijela, 
Zibe Mišić Mustafine sa 1/12 dijela, Sevle Ribić roñ. 
Birño sa 1/4 dijela, Hadžiresveda Elezović 
Mustafinog sa 3/8 dijela, Amira Mahmutbegovića 
Mehmedovog sa 1/40 dijela, Hilme 
Mahmutbegovića Mehmedovog sa 1/40 dijela, 
Majde Mahmutbegović Mehmedove sa 1/40 dijela, 
Makside Mahmutbegović Mehmedove sa 1/40 
dijela, Melike Mahmutbegović Mehmedove sa 1/40 
dijela , što po novom premjeru odgovara parceli 
označenoj kao k.č. 2247/2 k.o.Gornji Vakuf.  
Navedena parcela izuzima se u korist općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2. Utvrñuje se pravo vlasništva na zemljištu iz točke 

1. ovog rješenja u korist Gudić Elmedina, Selmira i 
Almira, sinovi Mesuda iz Gornjeg Vakufa-Uskoplje 
sa 1/3 dijela. 

 
3. Imenovani nisu dužni platiti naknadu za zemljište 

jer su se raniji vlasnici odrekli iste u korist 
podnositelja zahtjeva. 

 
4. Gudić Elmedin, Selmir i Almir su platili naknadu za 

pogodnost zemljišta     ( rentu ) u iznosu od 
3.063,00 KM ( slovima: trihiljadešezdesettri 
konvertibilnemarkedevedesetfeninga ) na račun 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje.   

 
5. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja , na 
temelju istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženih korisnika na zemljištu iz točke 1. ovog 
rješenja, te izvršiti upis prava vlasništva na 
zemljištu iz točke 2. dispozitiva rješenja u korist 
Gudić Elmedina, Selmira i Almira  sinovi Mesuda iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa po 1/3 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Gudić Elmedin, Selmir i Almir iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplje, se obratili putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 

zahtjevom da im se sukladno sa urbanističkom 
suglasnosti,  a uz prethodno izuzimanje zemljišta iz 
točke 1. izreke ovog rješenja od uknjiženih korisnika, 
utvrdi pravo vlasništva na gradskom grañevnom 
zemljištu u društvenom vlasništvu označenom kao k.č. 
430/4 površine 1702 m2  upisano u z.k. ul. br. 2271 k.o. 
Gornji Vakuf, odnosno po novom premjeru označeno 
kao k.č.2247/2 k.o.Gornji Vakuf. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
 

- urbanistička suglasnost broj  08/2-23-531/01 od 
29.11.2001 . godine 

- z.k. izvadak broj 2271 k.o. Gornji Vakuf. 
 

Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 
izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
individualno – stambene  zgrade. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema z.k. izvatku broj 2271 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjižene korisnike, a isti su 
sami ili putem privremenog staratelja  izjavili da se ne 
protive izuzimanju navedenog zemljišta i dodjeli istog u 
korist podnositelja zahtjeva.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. i 24. stavak 1. Zakona o grañevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina 
raspolaže gradskim grañevnim zemljištem, te da u cilju 
privoñenja svrsi istog donosi rješenje o preuzimanju 
zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. izreke 
rješenja. 
Odredba točke 2. izreke ovog rješenja zasniva se na 
odredbi članka 61. ZGZ-u. ( Na grañevnom zemljištu u 
državnoj svojini na kojem je izgrañena zgrada bez 
prava korištenja zemljišta radi grañenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za grañenje po 
odredbama Zakona o prostornom ureñenju , Općinsko 
vijeće može utvrditi pravo vlasništva  u korist graditelja 
ili njegovih pravnih slijednika uz obvezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno grañevno zemljište na korištenje 
i za ureñenje grañevnog zemljišta), a u svezi sa 
člankom 7.st.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele grañevnog zemljišta na korištenje radi 
grañenja kojom je predviñeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrañeno grañevno 
zemljište na kojem je bespravno izgrañen objekt 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 točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja Zasniva se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
temelju članka 6. i 8.  Odluke  o osnovama i mjerilima 
za utvrñivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
grañevno zemljište («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj:1/02). 

 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 

 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 6/03     12. 11. 2003                      Strana : 112 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
 

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

 
Broj:01-05-312/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje  
30. listopada 2003.god.            
 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
226. Na temelju  članka 16. i 61.  Zakona o grañevnom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( «Službene 
novine Federacije BiH»broj 25/03) i članka 7. Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele grañevnog zemljišta na 
korištenje radi grañenja ( «Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf « broj 1/01 ) te članka 200. Zakona o 
upravnom postupku («Sl.novine Federacije BiH»,broj 
2/98 ) , a postupajući po zahtjevu Pokvić (Sulje) 
Hajrudin iz Bugojna, za utvrñivanje prava vlasništva na 
izgrañenom grañevnom zemljištu društveno – državne 
svojine, Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 
30.listopada 2003.godine  d o n i  j e l o  j e 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Utvrñuje se pravo vlasništva na zemljištu 

označenom kao k.č.12/48 na kome je izgrañen 
poslovni prostor i zemljištu označenom kao 
k.č.12/47 upisano u zk.ul.broj 861 na SIZ-u za 
stambeno-komunalnu djelatnost općine Gornji 
Vakuf, na kojemu je izgrañena garaža , sve k.o. 
Gornji vakuf, u korist Hajrudina (Sulje) Pokvić  iz 
Bugojna sa 1/1 dijela.  

 
2. Imenovani nije dužan platiti niti naknadu za 

zemljište, niti naknadu za rentu jer je iste uplatio 
kupovinom garaža od SIZ-a , odnosno pretvorbom 
garaže u poslovni prostor. 

 
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Bugojno će 

po pravomoćnosti ovog rješenja , na temelju istog i 
prijavnog lista izvršiti uknjižbu prava vlasništva na 
zemljištu iz točke 1. izreke ovog rješenja u korist 
Pokvić ( Sulje ) Hajrudina iz Bugojna sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Hajrudin (Sulje) Pokvić iz Bugojno , se obratio putem 
Općinske službe za imovinsko pravne poslove i katastar 
Prijelaznom općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-
Uskoplje sa zahtjevom da mu se na zemljišta iz točke 
1. izreke ovog rješenja, utvrdi pravo vlasništva na 
gradskom grañevnom zemljištu u društvenom 
vlasništvu označenom kao k.č. 12/48 na kojem je 
izgrañen poslovni prostor i zemljištu označenom kao 
k.č.12/47 na kojem je izgrañena garaža  upisano u z.k. 
ul. br. 861 k.o. Gornji Vakuf na SIZ-u za stambeno-
komunalnu djelatnost Gornji Vakuf..  
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
 

- uvjerenje o izmirenim obvezama za pretvorbu 
garaže u poslovni prostor br: 03-475-25 od 
28.02.1990 god., 

- z.k. izvadak broj 861 k.o. Gornji Vakuf, 
- ugovor o kupoprodaji garaže 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženo rješenje o urbanističkoj suglasnosti 
za pretvorbu garaže koju je kupio od SIZ-a stambeno 
komunalnu djelatnost ,u poslovni prostor i uvjerenje o 
izmirenim obvezama za isto utvrñeno je da je 
imenovani Hajrudin Pokvić vlasnik poslovnog prostora i 
zemljišta k.č.12/48 na kojem je ovaj sagrañen, a 
uvidom u ugovor o kupoprodaji garaže utvrñeno je da 
je Hajrudin Pokvić vlasnik garaže i zemljišta k.č.12/47 
na kojem je ista sagrañena. 
 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenim 
parcelama izgrañeni  gore navedeni objekti u posjedu 
podnositelja zahtjeva. 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. i 24. stavak 1. Zakona o grañevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina 
raspolaže gradskim grañevnim zemljištem, a vezano za 
odredbu članka 61. ZGZ-u. kojim je regulirano da  na 
gradskom grañevnom zemljištu u državnoj svojini na 
kojem je izgrañena zgrada bez prava korištenja 
zemljišta radi grañenja za koju se naknadno može izdati 
odobrenje za grañenje po odredbama Zakona o 
prostornom ureñenju , Općinsko vijeće može utvrditi 
pravo vlasništva  u korist graditelja ili njegovih pravnih 
slijednika uz obvezu plaćanja naknade za dodijeljeno 
grañevno zemljište na korištenje i za ureñenje 
grañevnog zemljišta, a u svezi sa člankom 7.st.1. točka 
2. alineja f  Odluke o uvjetima i načinu dodjele 
grañevnog zemljišta na korištenje radi grañenja kojom 
je predviñeno da se neposrednom pogodbom može 
dodijeliti neizgrañeno grañevno zemljište na kojem je 
bespravno izgrañen objekt čija je legalizacija, odnosno 
pravna sanacija odobrena.    
 
Budući da je podnosilac zahtjeva stekao pravo 
vlasništva na gore navedenim objektima odnosno 
zemljištu pod istim, kupovinom izgrañenih objekata 
(garaža te pretvorbom jedne u poslovni prostor u 
sukladno sa odredbama Zakona o prostornom ureñenju 
), te da je SIZ bio u obvezi izvršiti cijepanje sukladno sa 
planom parcelacije i omogućiti uknjižbu zemljišta i 
objekata, odlučeno je kao u točki 3. izreke ovog 
rješenja. 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Županijskog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
Broj:01-05-313/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
30. listopada 2003.god.  

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
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227. Na temelju  članaka 16., 24. i 61.  Zakona o 
grañevnom zemljištu ( «Službene novine F BiH» 
br.25/03) i članka 7. Odluke o uvjetima i načinu dodjele 
grañevnog zemljišta na korištenje radi grañenja ( 
«Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 1/01 ) a 
postupajući po zahtjevu Kubat Jele kći Pere  iz  Gornjeg 
Vakufa-Uskoplje, za preuzimanje i dodjelu grañevnog 
zemljišta u društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 13. 
sjednici,  održanoj  dana 30. listopada  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 

grañevno zemljište označeno kao k.č. 8/32  
površine 309 m2  i  k.č. 8/81 površine 56 m2 
upisane u z.k. ul. br. 319 k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo  sa pravom korištenja 
Miroslava Kubata sin Pave iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplje sa 1/1 dijela , što po novom premjeru 
odgovara parceli označenoj kao k.č. 1309/2  
k.o.Gornji Vakuf.  
Navedeno zemljište izuzima se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2.    Utvrñuje se da Kubat Jela kći Pere iz Gornjeg 

Vakufa – Uskoplja ima pravo vlasništva na 
grañevnom zemljištu označenom kao k.č.8/32 
odnosno k.č. 1309/2 – podatak novog premjera na 
kojoj je sagrañena stambeno – poslovna zgrada, sa 
1/1 dijela , dok se na k.č.8/81 odnosno k.č.1309/1- 
podatak novog premjera kao putnoj parceli, 
utvrñuje pravo vlasništva na ime Kubat  Jele kći 
Pere i Kubat Miroslava sina Pave sa po ½ dijela, 
sve k.o. Gornji Vakuf . 

   
3. Imenovana nije dužna platiti naknadu za 

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

 
4. Kubat Jela je dužna platiti naknadu za rentu u 

iznosu od 215,25 KM ( 
slovima:dvjestopetnaestkonvertibilnihmaraka ) na 
račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

   
5. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja , na 
temelju istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženih korisnika, te izvrši upis prava vlasništva 
na parceli označenoj kao k.č.8/32 u korist  Kubat 
Jele kći Pere iz Gornjeg Vakufa-Uskoplje sa 1/1 
dijela, a na parceli označenoj kao k.č. 8/81kao 
putnoj takoñer utvrdi pravo vlasništva u korist 
Kubat Jele i Kubat Miroslava sina Pave iz Gornjeg 
Vakufa – Uskoplja sa po ½ dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Kubat Jela kći Pere iz Gornjeg Vakufa-Uskoplje, se 
obratila putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da joj se sukladno 
sa urbanističkom suglasnosti, neposrednom 
pogodbom, a uz prethodno izuzimanje zemljišta iz 
točke 1. dispozitiva ovog rješenja od uknjiženog 
korisnika, dodijeli grañevinsko zemljište u društvenom 

vlasništvu označeno kao k.č. 8/32 površine 309  m2 sa 
1/1 dijela i k.č.8/81 sa  ½ dijela upisano u z.k. ul. br. 
319 k.o. Gornji Vakuf, odnosno po novom premjeru 
označeno kao k.č. 1309/2 k.o.Gornji Vakuf. 

 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-1073/03  od 

02.07.2003 . godine 
- z.k. izvadak broj 319 i 320 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekat utvrñeno je da je na  parceli iz točke 
1. dispozitiva rješenja k.č.8/32 zajedno sa parcelom 
k.č.8/33(od kojih je formirana urbanistička parcela) 
predviñena i dozvoljena izgradnja individualne  
stambeno-poslovne  zgrade dok je k.č.8/81 predviñena 
kao pristupni put za ovu i urbanističku parcelu na kojoj 
je Kubat Miroslav sagradio takoñer stambeno poslovnu 
zgradu. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenim 
parcelama izgrañen objekt u posjedu podnositelja 
zahtjeva, a da je prema z.k. izvatku broj 319 k.o. Gornji 
Vakuf predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnika iz točke 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 podnositelja 
zahtjeva, te da se za preuzeto zemljište odriče naknade 
u korist podnositelja zahtjeva.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članaka 
6. i 24. stavak 1. Zakona o grañevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina 
raspolaže gradskim grañevnim zemljištem, te da u cilju 
privoñenja svrsi istog donosi rješenje o preuzimanju 
zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. izreke 
rješenja.  
Odredba točke 2. izreke ovog rješenja temelji  se na 
odredbi članka 61. ZGZ-u. ( Na grañevnom zemljištu u 
državnoj svojini na kojem je izgrañena zgrada bez 
prava korištenja zemljišta radi grañenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za grañenje po 
odredbama Zakona o prostornom ureñenju , Općinsko 
vijeće može utvrditi pravo vlasništva  u korist graditelja 
ili njegovih pravnih slijednika uz obvezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno grañevno zemljište na korištenje 
i za ureñenje grañevnog zemljišta), a u svezi sa 
člankom 7.st.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele grañevnog zemljišta na korištenje radi 
grañenja kojom je predviñeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrañeno grañevno  
zemljište radi proširenja grañevne parcele na kojoj je  
izgrañen objekt 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 točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja temelji  se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
temelju članaka 6. i 8.  Odluke  o osnovama i mjerilima 
za utvrñivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
grañevno zemljište  ( «Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj :1/02). 
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Na temelju svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Županijskog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj: 01-05- 314/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                       
30. listopada 2003. 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
228. Na temelju članka 54. stavak 3. Zakona o 
grañevnom zemljištu («Službene novine FBIH», 
br.25/03) i članka 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 XIII sjednici održanoj 
dana 30. listopada  2003. godine, d o n o s i  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
1. Daje se suglasnost Filipović Semki, kći Mustafe ,iz 

Gornjeg Vakufa Uskoplja da može pristupiti 
otuñenju nedovršenog stambenog objekta 
izgrañenog na  parceli označenoj sa k.č. 753/4  
upisanoj u popisni list broj korisnika 948 ( podatak 
novog premjera) k.o. Gornji Vakuf, na kome je 
zemljištu imenovana stekla pravo korištenja radi 
grañenja sa 1/1 dijela, rješenjem Općinskog vijeća 
općine Gornji Vakuf br.011-05-79/01 od 
05.09.2001. god. 

 
2. Dozvoljava se uknjižba i upis u zemljišne knjige na 

temelju ove suglasnosti i ugovora o kupoprodaji u 
postupku javnog izlaganja podataka 
aerofotogrametrijskog snimanja.  

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Filipović Semka, kći Mustafe,  obratila se putem 
imovinsko pravne službe Prijelaznom općinskom vijeću 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom za davanje 
suglasnosti za prodaju nedovršenog stambenog objekta 
kako je prikazano u izreci ovog zaključka. 
 
U provedenom postupku utvrñeno je: 
 
- Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf donijelo je 

rješenje broj 01/1-05-79-/01 od 05.09.2001. 
godine kojim se na parceli označenoj kao k.č.753/4 
utvrñuje  pravo korištenja radi grañenja 
individualne stambene zgrade u korist Semke 
Filipović, kći Mustafe nakon preuzimanja istog od 
ranijih korisnika – nasljednika iza umrlog 
Redžebašić (Jusufa) Mustafe,  a po rješenju o 
nasljeñivanju.  

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

- Zbog gradnje objekta na drugom mjestu navedena 
( sufinanciranje obnove ratom uništenog objekta) 
nije mogla nastaviti gradnju započetog objekta. 

 

Imajući u vidu naprijed utvrñeno činjenično stanje, a na 
temelju članka 54. stavak 3. Zakona o grañevnom 
zemljištu, u kojem je odreñeno da se nedovršena 
stambena zgrada uz suglasnost SO, sad Općinskog 
vijeća može otuñiti ako je nositelj  ostvarenog 
prvenstvenog prava korištenja radi grañenja, odnosno 
prava korištenja radi grañenja, bio spriječen 
opravdanim razlozima nastaviti grañenje (teška i trajna 
bolest, smrt članka obitelji, smanjenje broja članova 
obitelji, razvod braka, preseljenje u drugo mjesto i sl.) 
ispunjeni su uvjeti za donošenje ovog zaključka, pa je 
riješeno kao u izreci zaključka. 
 
 
Broj:01-05-315/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
30. listopada 2003.god. 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
229. Na temelju članka 54. stavak 3. Zakona o 
grañevnom zemljištu («Službene novine FBIH», 
br.25/03) i članka 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  XIII  sjednici održanoj 
dana 30. listopada 2003. godine, d o n o s i  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
1. Daje se suglasnost  Jurina Stipe Hrvoju i Jozo ,iz 

Gornjeg Vakufa –Uskoplja da mogu pristupiti 
otuñenju nedovršenog stambenog objekta 
izgrañenog na  parceli označenoj sa k.č.1475/84  
upisan u zk.ul. broj 3894 k.o. Gornji Vakuf, na 
kojem su zemljištu imenovani stekli pravo 
korištenja radi grañenja, Ugovorom o korištenju i 
ureñenju grañevnog zemljišta broj  : 03-014-
657/84 od 22.01.1985 godine. 
 

2. Dozvoljava se uknjižba i upis u zemljišne knjige na 
temelju ove suglasnosti . 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Jurina Stipe Hrvoje i Jozo iz Gornjeg Vakufa-Uskoplje,              
obratili  su  se   putem   imovinsko    pravne       službe                                 
Prijelaznom općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-
Uskoplje sa zahtjevom za davanje suglasnosti za 
prodaju nedovršenog stambenog objekta kako je 
prikazano u izreci ovog zaključka. 

 
U provedenom postupku utvrñeno je: 
 
- Ugovorom o korištenju i ureñenju grañevnog 

zemljišta u naselju Odvode broj 03-014-657/84 od 
22.01.1985 godine zaključen izmeñu SIZ-a  za 
stambeno komunalnu djelatnost Gornji Vakuf kao 
davaoca zemljišta  i Jurina Stipe Hrvoja i Joze kao 
korisnika zemljišta s druge strane utvrñeno je da 
davalac ustupa zemljište označeno kao k.č.1475/84 
upisano u zk.ul. br.3894 k.o.Gornji Vakuf korisniku 
zemljišta.    

- Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na 
navedenoj parceli izveden pretežit dio radova. 
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- Zbog gradnje objekta na drugom mjestu navedeni 
( preseljenje u drugo mjesto) nisu mogli nastaviti 
gradnju započetog objekta. 

 
Imajući u vidu naprijed utvrñeno činjenično stanje, a na 
temelju članka 54. stavak 3. Zakona o grañevnom 
zemljištu, u kojem je odreñeno da se nedovršena 
stambena zgrada uz suglasnost SO, sad Općinskog 
vijeća može otuñiti ako je nositelj   ostvarenog 
prvenstvenog prava korištenja radi grañenja, odnosno 
prava korištenja radi grañenja, bio spriječen 
opravdanim razlozima nastaviti grañenje (teška i trajna 
bolest, smrt članka obitelji, smanjenje broja članova 
obitelji, razvod braka, preseljenje u drugo mjesto i sl.) 
ispunjeni su uvjeti za donošenje ovog zaključka, pa je 
riješeno kao u izreci  zaključka. 
 
Broj:01-05-316/03 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
30. listopada 003.god.  

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
230.  Na temelju  članka 111. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01), te članka 31. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje ", br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće 
Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj XIII sjednici održanoj 
dana 30.listopada 2003. godine, donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju člana Povjerenstva za uništenje 
predmeta ili prodaju neposrednom pogodbom 
odreñenih predmeta u prekršajnom postupku 

 
I 

 
Razrješava se člana Povjerenstva za uništenje predmeta 
ili prodaju neposrednom pogodbom odreñenih 
predmeta u prekršajnom postupku , 
 
- Karač Fahrudin     

II 
 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-317/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
30. listopada 2003. god. 

                            
PREDSJEDATELJ  

                           PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
    Nikola Milić,prof. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
231. Na temelju članka 111. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01), te članka 31. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje ", br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće 
Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj XIII sjednici održanoj 
dana 30.listopada 2003. godine, donijelo je 

 

R J E Š E N J E 
o imenovanju člana Povjerenstva za uništenje 
predmeta ili prodaju neposrednom pogodbom 
odreñenih predmeta u prekršajnom postupku 

 
I 

 
Za  člana Povjerenstva za uništenje predmeta ili prodaju 
neposrednom pogodbom odreñenih predmeta u 
prekršajnom postupku  imenuje se, 
 

 - Sefir Šumar,    
  

II 
 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-318/03 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
30. listopada 2003. god. 

                       PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
232. Na temelju  članka 111. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01), te članka 31. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje ", br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće 
Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj XIII sjednici održanoj 
dana 30. listopada 2003. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju člana Upravnog vijeća 

VIS- Tvornica konfekcije Gornji Vakuf - Uskoplje 
 

I 
 
Razrješava se člana  Upravnog vijeća  VIS –Tvornica 
konfekcije Gornji Vakuf – Uskoplje ,  
 
- Fahrija Kico 

II 
 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-319/03 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
30. listopada 2003.god. 

                            
PREDSJEDATELJ  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Milić,prof. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
233. Na temelju  članka 111. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01), te članka 31. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje ", br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće 
Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj XIII sjednici održanoj 
dana 30. listopada 2003. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju člana Upravnog vijeća 

VIS- Tvornica konfekcije Gornji Vakuf - Uskoplje 
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I 
 
 Za  člana Upravnog vijeća  VIS –Tvornica konfekcije 
Gornji Vakuf – Uskoplje imenuje se,   
 
- Kirlić Mustafa 

II 
 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-320/03 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
30. listopada 2003.god. 

                              
PREDSJEDATELJ  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Milić,prof. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
234. Na temelju  članka 111. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01), te članka 31. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje ", br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće 
Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj XIII sjednici održanoj 
dana 30. listopada 2003. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Upravnog vijeća 

Fonda za kreditiranje studenata općine 
Gornji Vakuf - Uskoplje 

 
I 

 
 U Upravno vijeće Općinskog fonda za kreditiranje 
studenata Gornji Vakuf – Uskoplje imenuju se; 
 
1. Pakiza  Demirović, predsjedatelj 
2. David  Perić,  član 
3. Abdulah Ohran, član 
4. Berislav Elez,  član 
5. Lejla Topčić,  član  
       

II 
 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-321/03 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
30. listopada 2003. god. 

               PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
235. Na temelju  članka 111. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01), te članka 31. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje ", br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće 
Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj XIII sjednici održanoj 
dana 30. listopada 2003. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Nadzornog  vijeća  Općinskog 

fonda za kreditiranje studenata 
Gornji Vakuf - Uskoplje 

I 
 
 U Nadzorno vijeće Općinskog fonda za kreditiranje 
studenata Gornji Vakuf – Uskoplje imenuju se; 
 
1. Marijan Šekerija, predsjedatelj 
2  Enver Huskić,  član 
3. Nedjeljko Kubat, član 
    
 

II 
 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-322/03 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
30. listopada 2003. god. 

                               
PREDSJEDATELJ  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Milić,prof. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
236. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1048/03 
Nadnevak: 03.09.2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
Hidajetu Rabijić  

 
I 
 

Hidajetu Rabijiću iz Seferovića općina Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 70,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene – 
izmirenje duga za električnu energiju . 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i financije 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 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
237. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-642/03 
Nadnevak: 04.09.2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

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

Zuhdi  Puljarga  
 
I 
 

Zuhdi Puljarga iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
190,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –
izmirenja duga za električnu energiju. 

 
III 

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

 
IV 

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

Zrinko Tokić 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
238. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-931/03 
Nadnevak: 08.09. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 

br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

organizaciji "Crvenog križa" 
 

I 
 
Organizaciji "Crvenog križa" iz općina Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 300,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi udruženjima grañana   Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za 
namjene –potpora projektu "Fond solidarnosti" ( pomoć 
starim i iznemoglim licima ).  
 

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

 
IV 

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

Zrinko Tokić 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

239. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1086/03 
Nadnevak: 10.09. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
"Centru za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-

Uskoplje" 
I 

 
"Centru za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje" 
iz općina Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 165,00 KM . 
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II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi Transferi organizacijama iz oblasti 
sporta i kulture Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu za namjene – troškovi 
carinjenja donirane kino – opreme iz Francuske.  
 

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

 
IV 

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

                                                                                                                                      
OPĆINSKI NAČELNIK 

Zrinko Tokić 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

240. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1085/03 
Nadnevak: 10.09. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o nabavci usisivača 
 
I 

 
Odobrava se nabavka usisivača – jedan(1) komad u 
vrijednosti od 191,00 KM . 

II 
 
Usisivač iz članka I se ima upisati u Popisnu listu stalnih 
sredstava Službe za opću upravu i društvene djelatnosti 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje .  
 

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

 
IV 

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

Zrinko Tokić 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
241. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Broj: 02-14-1079/03 
Nadnevak: 11.09. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

MZ "Gornji Vakuf – Uskoplje II" 
 
I 

 
MZ "Gornji Vakuf – Uskoplje II" iz općine Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 300,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 100 –Tekući izdaci za Mjesne zajednice   Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za 
namjene – aktivnosti povodom nasipanja puta u Ul 
Ivana Gorana Kovačića . 
 

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

 
IV 

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

                                               
OPĆINSKI NAČELNIK 

Zrinko Tokić 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
242. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1099/03 
Nadnevak: 15.09. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
"Centru za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-

Uskoplje" 
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I 
 
"Centru za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje" 
iz općina Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 500,00 KM . 

 
II 

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

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

 
IV 

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

                                                                                                                                      
OPĆINSKI NAČELNIK 

Zrinko Tokić 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

243. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1119/03 
Nadnevak: 17.09.2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

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

Rifetu Mujkić  
 
I 
 

Rifetu Mujkiću iz Bojske općina Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
100,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –
troškovi liječenja. 

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

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

Zrinko Tokić 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
244. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1120/03 
Nadnevak: 18.09.2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

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

Muharemu Čatić  
I 
 

Muharemu Čatiću iz Ždrimaca općina Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 50,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –
izmirenja duga za električnu energiju 

 
III 

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

 
IV 

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

Zrinko Tokić 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
245.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1140/03 
Nadnevak: 24.09.2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
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br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

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

Mirsada Kadić  
 
I 
 

Mirsadi Kadić iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
100,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –
izmirenja duga za električnu energiju 

 
III 

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

 
IV 

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

           OPĆINSKI NAČELNIK 
Zrinko Tokić 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
246. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1148/03 
Nadnevak: 25.09. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

ŽRK "Sloga" 
 
I 

 
ŽRK "Sloga -Gornji Vakuf-Uskoplje" iz općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 500,00 KM . 

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

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

 
IV 

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

                                                                                                                                      
OPĆINSKI NAČELNIK 

Zrinko Tokić 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
247. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1170/03 
Nadnevak: 29.09.2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

JP "Veterinarska postaja" 
 
I 

 
JP "Veterinarska postaja –Uskoplje"  iz općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 2.300,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Subvencije javnim ustanovama Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za 
namjene –nabavka opreme – Trihinoskop Mikro T-10.  
 

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

 
IV 

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

Zrinko Tokić 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
248. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1169/03 
Nadnevak: 01.10. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
o isplati novčane naknade za  topli obrok za rujan

 2003. godine 
 
I 

 
Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec rujan 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 
   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
249. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1168/03 
Nadnevak: 09.10. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

BZK "Preporod" 
 

I 
 
BZK "Preporod" -Gornji Vakuf-Uskoplje" iz općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 1.000,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi organizacijama iz oblasti sporta i 
kulture Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2003. godinu za namjene – obilježavanje stogodišnjice 
BZK "Preporod". 
 

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

 
IV 

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

                                                                                                                                      
OPĆINSKI NAČELNIK 

   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
250. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1195/03 
Nadnevak: 09.10. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
HNK "Sloga" 

 
I 

 
HNK "Sloga" -Gornji Vakuf-Uskoplje" iz općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 600,00 KM . 

 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi organizacijama iz oblasti sporta i 
kulture Proračuna 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 financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 

 
IV 

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

                                                                                                                                      
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                         Salih Muftić,dipl.ing.maš.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

251. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1055/03 
Nadnevak: 09.10. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

SKISO "Sloga" 
 
I 

 
SKISO "Sloga" -Gornji Vakuf-Uskoplje" iz općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 300,00 KM . 

 
II 

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

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

 
IV 

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

                                                                                                                               
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                         Salih Muftić,dipl.ing.maš.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

252. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  

OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1196/03 
Nadnevak: 10.10. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
Zeko Petru 

 
I 
 

Zeko Petru iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 150,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –
za pokrivanje troškova liječenja supruge 

 
III 

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

 
IV 

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

   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
253. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1208/03 
 Nadnevak: 13.10. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

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

Senadi Trkić  
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I 
 

Trkić Senadi iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 50,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Potpora povratku  Proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –za 
pokrivanje troškova priključka električne energije 

 
III 

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

 
IV 

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

           OPĆINSKI NAČELNIK 
   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
254.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1225/03 
Nadnevak: 17.10. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

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

Editi Demirović  
 
I 
 

Demirović Editi iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
50,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –
troškovi liječenja djeteta 

 
III 

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

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

   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
255. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1194/03 
Nadnevak: 20.10.2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

Dječijem vrtiću "Bililo" 
 
I 

 
Dječijem vrtiću "Bililo" iz općina Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
2.00,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Subvencije javnim ustanovama ( predškolski 
odgoj)   Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2003. godinu za namjene –nabavka ogrijeva 

 
III 

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

 
IV 

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

                                                                                                                                      
OPĆINSKI NAČELNIK 

   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
256. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1264/03 
Nadnevak: 28.10. 2003.godine 
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Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

MZ "Pajić Polje"- podružnica Lužani 
 
I 

 
MZ "Pajić Polje"- podružnica Lužani općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 500,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 100 –Tekući izdaci za Mjesne zajednice   Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za 
namjene – aktivnosti vezane za izgradnju kanalizacijske 
mreže u mjestu Lužani 
 

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

 
IV 

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

   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
257. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1298/03 
Nadnevak: 03.11. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

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

Remzi Karamustafić  
 
I 
 

Remzi Karamustafić iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
25,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –
za pokrivanje troškova oko ureñenja prostora za 
alternativni smještaj 

 
III 

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

 
IV 

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

   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
258. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1299/03 
Nadnevak: 03.11. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 
Dževad Fejzić  

 
I 
 

Dževadu Fejziću iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
50,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –
za pokrivanje troškova oko ureñenja prostora za 
alternativni smještaj 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i financije 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 

   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
259. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-910/03 
Nadnevak: 05.11. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

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

Zulum Kemal 
 
I 
 

Zulum Kemalu iz Bojske općina Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
50,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
613 900 – Ugovorene usluge   Proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –za 
nabavku ogrijeva u poslovnoj zgradi vlasništvo Zulum 
Kemala , koja služi za potrebe izlaganja na javni uvid 
podataka aerofotogrametrijskog snimanja . 

 
III 

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

 
IV 

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

   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
260. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1316/03 
Nadnevak: 05.11. 2003.godine 
 

Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

MZ "Hrasnica" 
I 

 
MZ "Hrasnica" Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 201,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
613 700 –Izdaci za materijal za sanaciju i održavanje 
lokalnih putova    Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2003. godinu za namjene – nabavka goriva 
za potrebe nasipanja lokalnog puta u Mz Hrasnica ( 
račun Esso petrola br.111/03 od 31,10.2003. godine ) 
 

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

 
IV 

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

                                                             
OPĆINSKI NAČELNIK 

   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
261. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1315/03 
Nadnevak: 05.11.2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

JP "TOP" Gornji Vakuf - Uskoplje 
 
I 

 
Upravnom vijeću JP "TOP" Gornji Vakuf-Uskoplje 
(Enveru Huskić) odobravaju se financijska sredstva iz 
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Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 50,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Subvencije javnim poduzećima    Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za 
namjene –nabavka ogrijeva 

 
III 

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

 
IV 

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

                                                                                                                                      
OPĆINSKI NAČELNIK 

   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
262. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1314/03 
Nadnevak: 05.11.2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

Veterinarska postaja Zenica 
 
I 

 
 Veterinarskoj stanici Zenica odobravaju se financijska 
sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2003. godinu u iznosu od 50,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
613 900 –Ostale ugovorene usluge (Uništavanje pasa 
lutalica na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
)Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu za namjene –troškovi nabavke goriva za potrebe 
akcije uništavanja pasa lutalica ( Račun br:110/03 od 
31.10.2003. godine za Esso petrol )     

 
III 

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

 

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

                                                                                                                                      
OPĆINSKI NAČELNIK 

   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
263. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1313/03 
Nadnevak: 05.11. 2003.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u svezi sa člankom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
o isplati novčane naknade za  topli obrok za listopad

 2003. godine 
 
I 

 
Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec listopad 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 
   Salih Muftić,dipl.ing.maš. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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