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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

Godina IV , broj 2                       10. 03. 2004.                     Hrvatski jezik 
 
PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE 
 
32. Na temelju članka 13,14 i 15. 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 15. sjednici održanoj 24. veljače 2004. god., 
donijelo je 
 

PROGRAM  RADA 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf –

Uskoplje za 2004. god. 
I   U V O D  
 
Temelje programskih zadataka i sadržaja rada 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
čine preostale obveze POV-a  iz Programa za 2003. 
godinu i prijedlozi dati od Općinskog načelnika i 
njegovog Zamjenika , kao i od Pomoćnika općinskog 
načelnika. 
Opredjeljenje za sadržaj rada dali su rasprave na 
sjednicama Prijelaznog općinskog vijeća u protekloj 
godini, obveze po temelju primjene Sporazuma za 
općinu Gornji Vakuf – Uskoplje, kao i zahtjeve  
Općinskog načelnika i njegovog Zamjenika za 
donošenje akata iz djelokruga poslova općinske uprave, 
sukladno Statutu općine, Zakonima  Federacije Bosne i 
Hercegovine i Srednjobosanskog kantona. 
U ovom periodu , pored Programom predviñenih 
sadržaja rada, Prijelazno općinsko vijeće će razmatrati i 
druga pitanja iz svoje nadležnosti koja nisu predviñena 
ovim Programom, a koja pokrenu ovlašteni Predlagatelji 
( sukladno članku 34. Poslovnika o radu Prijelaznog 
općinskog vijeća ) kao i aktualna pitanja iz redovnog 
djelovanja  i koja proističu iz zakonskih i drugih obveza. 
U svom radu Prijelazno općinsko vijeće će iznalaziti 
forme i metode rada kako bi sve odluke i drugi akti što 
više bili odraz potrebe grañana općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 
Programski sadržaji svrstani su u dva dijela : normativni 
dio i analitički informativni dio i to po tromjesečjima. 
Obzirom da mandat ovog sastavaka vijeća ističe u 
listopadu 2004. godine, ovim Programom obuhvaćen je 
period siječanj-rujan 2004.godine. 
 
II  PLAN  ODRŽAVANJA  SJEDNICA 
 
15. sjednica---------------------15 - 29 veljače 2004. god. 
16. sjednica---------------------15 – 30 travnja 2004. god. 
17. sjednica-----------------------15 – 30 lipnja 2004. god. 
18. sjednica-------------------15 – 31 kolovoza 2004. god. 
          
Pored planiranih redovnih sjednica po potrebi  bit će 
zakazane i izvanredne sjednice Prijelaznog općinskog 
vijeća. 
 
 

 
III PROGRAM  RADA PRIJELAZNOG  OPĆINSKOG   
      VIJEĆA GORNJI VAKUF –     USKOPLJE ZA   
      PERIOD SIJEČANJ – LISTOPAD 2004. GOD. 
 
I  Siječanj – Ožujak 2004. god. 
 
A) Normativni dio  
 
1. Program rada Prijelaznog općinskog vijeća za 2004. 

godinu  
      Predlagatelj: Predsjedatelj i Tajnik POV-a 
 
2. Odluka o naknadama za članove općinskog 

Izbornog Povjerenstva 
      Obrañivač: Tajnik  POV-a 
      Predlagatelj: Predsjedatelj POV-a 
 
3. Program rada Općinskog načelnika (općinskog   

organa uprave ) za 2004. god. 
      Obrañivač: Općinske službe, Općinski načelnik i   
      Zamjenik 
      Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
4. Rješenja o preuzimanju i dodjeli neizgrañenog 

grañevnog zemljišta 
Obrañivač: Služba za imovinsko pravne poslove i 
katastar 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
B ) Analitičko – informativni dio  
 
1. Izvješće o izvršenju proračuna općine za 2003. 

god. 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika ( općinskog 

organa uprave ) za 2003. godinu  
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
3. Izvješće o radu Općinskog suda za prekršaje Gornji  

Vakuf – Uskoplje za 2003.g. 
Obrañivač: Općinski sud za prekršaje Gornji Vakuf 
– Uskoplje  

 
4. Informacija o radu Policijske postaje Gornji Vakuf – 

Uskoplje za 2003.g. 
Obrañivač:  Policijska postaja Gornji Vakuf – 
Uskoplje  

 
5. Informacija o stanju nezaposlenosti na području 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje  
Obrañivač: Zavod za zapošljavanje Gornji Vakuf – 
Uskoplje 

 
II  Travanj – Lipanj  2004. god. 
 
A ) Normativni dio : 
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1. Odluka o utvrñivanju prosječne grañevne cijene m2 
stambenog prostora 
Obrañivač : Služba za stambeno komunalne 
poslove  i služba za imovinsko pravne poslove i 
katastar 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
2. Odluka o kategorizaciji lokalnih putova 

Obrañivač: Služba za stambeno komunalne 
poslove, obnovu i skrb okoliša 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

općinskim administrativnim pristojbama 
Obrañivač: Služba za gospodarstvo i financije 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 

4. Odluka o sjeći u šumama na koje postoje pravo 
vlasništva u svojini  grañana za 2004. godinu. 
Obrañivač: Služba za gospodarstvo i financije 
Predlagatelj: Općinski načelnik  
 

5. Odluka o utvrñivanju mjera skrbi životne sredine na 
području općine Gornji Vakuf – Uskoplje  
Obrañivač: Služba za stambeno komunalne 
poslove, obnovu i skrb okoliša 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
6. Rješenje o preuzimanju i dodjeli neizgrañenog 

grañevnog zemljišta  
Obrañivač: Služba za imovinsko-pravne poslove i 
katastar 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
B) Analitičko – informativni dio 
 
1. Izvješće o radu Općinskog tužilaštva Bugojno 
      Obrañivač: Općinsko tužilaštvo Bugojno 

 
2. Izvješće o radu Općinskog suda Bugojno 

Obrañivač: Općinski sud Bugojno  
 
3. Izvješće o radu općinskog pravobranilaštva 

Bugojno 
Obrañivač: Općinsko pravobranilaštvo Bugojno 

 
4. Izvješće o radu javnih poduzeća i javnih ustanova 

kojima je općina osnivač 
Obrañivač: Direktori javnih ustanova i poduzeća 

 
5. Informacija o funkcioniranju mjesnih zajednica  
      Obrañivač: Općinski načelnik 

 
6. Izvješće o izvršenju proračuna općine –Gornji 

Vakuf-Uskoplje za period siječanj – ožujak 
2004.god. 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
7. Informacija o stanju sporta i kulture na području 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
III  Srpanj – Rujan 2004. god. 
 
A) Normativni dio  
 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Regulacijskih 
planova na području općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje 
Obrañivač : Služba za urbanizam i grañevinarstvo 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
2. Rješenje o preuzimanju i dodjeli grañevnog 

zemljišta 
Obrañivač: Služba za imovinsko-pravne poslove i 
katastar 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

       
B) Analitičko – informativni dio  
 
1. Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskog 

organa uprave za period siječanj-lipanj 2004.god. 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
2. Izvješće o izvršenju proračuna za period siječanj – 

Lipanj 2004. god. 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
3. Informacija o stanju obnove i povratka na području 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Obrañivač : Općinski načelnik 

 
4. Informacija o bespravnoj gradnji na području 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
5. Informacija o korištenju javnih površina 

Obrañivač: Općinski načelnik 
 
6. Informacija o stanju gospodarstva na području 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
IV PROGRAM RADA STALNIH    POVJERENSTAVA          
     PRIJELAZNOG         OPĆINSKOG    VIJEĆA          
     GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
 
1. Povjerenstvo za izbor i imenovanje  

 
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Prijelaznog 
općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje razmatrat će 
kadrovska pitanja koja su u ingerencijama ove  
Povjerenstva i predlagat Prijelaznom općinskom vijeću 
izbor i imenovanje odreñenih nosioca funkcija ili 
Povjerenstva za vršenje odreñenih poslova i zadataka u 
ime Prijelaznog općinskog vijeća. 
 
Sjednice Povjerenstva se održavaju po potrebi i 
neposredno prije zakazane sjednice Prijelaznog 
općinskog vijeća. 
 
2. Mandatno – imunitetsko Povjerenstvo 
 
Mandatno – imunitetsko Povjerenstvo Prijelaznog 
općinskog vijeća Gornji Vakuf –Uskoplje razmatrat će 
ostavke ili razrješenja vijećnika, te predlagati 
verifikaciju vijećničkih mandata sukladno utvrñenim 
listama vijećnika definiranih Sporazumom o općini 
Gornji Vakuf ( "Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01) Mandatno – imunitetsko 
Povjerenstvo razmatrat će po potrebi i imunitetska 
prava vijećnika u Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf. 
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Sjednice Povjerenstva se održavaju po potrebi i 
neposredno prije zakazane sjednice Prijelaznog 
općinskog vijeća. 
 
3. Povjerenstvo za  Statut i propise 
 
Povjerenstvo za Statut i propise razmatrat će odluke i 
djelokrug rada Prijelaznog općinskog vijeća, te iznositi 
vijeću utvrñene stavove po pitanju prijedloga navedenih 
odluka. 
Takoñer, Povjerenstva za Statut i propise, sukladno 
svojim ovlaštenjima, na inicijativu ovlaštenih 
Predlagatelja ( sukladno članku 40. Poslovnika ) davat 
će autentična tumačenja Odluka donesenih na 
sjednicama Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 
 
Sjednice Povjerenstva se održavaju po potrebi , a 
uglavnom neposredno prije sjednice Prijelaznog 
općinskog vijeća. 
 
4. Povjerenstvo za posredovanje 
 
Povjerenstvo za posredovanje razmatrat će pitanja koja 
uputi  Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje 
( članak 61. Poslovnika o radu vijeća ) i radit će i 
donosit će odluke sukladno članku  62 b. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 
  
Sjednice Povjerenstva se održavaju po potrebi. 
 
Broj:01-05-29/04 
Gornji Vakuf- Uskoplje  
24.veljače.2004.god. 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»   
33. 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 15. sjednici održanoj 24. veljače 
2004.godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvješće o radu Općinskog načelnika 
za 2003. god. 

 
1. Prihvata se Izvješće o radu Općinskog načelnika 

Općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu , 
br.02-05-396 od 24.02.2004.godine. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-30/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
24.veljače 2004. godine                 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
BOSNA I HERCEGOVINA  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SREDIŠNJA BOSNA 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
       OPĆINSKI NAEČLNIK 
 
Broj:02-05-396 
Nadnevak, 04.02. 2004. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA 
OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA ZA 2003. 

GODINU 
 
UVODNE NAPOMENE 
 
U 2003. godini općinska uprava je nastojala odgovoriti 
zadaćama i opravdati očekivanja naših grañana u 
smislu zadovoljavanja njihovih potreba za osobnim 
dokumentima koje mogu dobiti u općini. U drugoj 
godini svoga rada općinska uprava je nastojala dovršiti 
integrativne procese i stvorit i pozitivno ozračje za 
razvoj poduzetništva. Gledano u cjelini na području 
općine sigurnosna situacija je bila stabilna što je dovelo 
do većeg povratka stanovništva na području gdje su 
živjeli do 1992.godine. Zadovoljni smo sigurnosnom 
situacijom u kojoj povratnici nisu imali nikakvih 
problema da ostvare svoje pravo na povrat svoje 
imovine i da zajedno sa svojom porodicom stvore 
uvjete sebi za život na području gdje su živjeli do 
1992.godine. 
Ukupna socijalna kretanja na području općine su jednim 
dijelom nepovoljna iz razloga što preko 2800 naših 
grañana nalaze se na Burzi  rada te nemaju uvjeta za 
osiguranje egzistencije sebi i svojim porodicama. Veliki 
broj neuposlenih i teška situacija vjerojatno su rezultat 
da u drugom dijelu godine  imamo povećan broj 
narušavanja javnog reda i mira kao i provalnih kraña i 
otuñenja automobila nepoznatih počinilaca. 
U prošloj godini za potrebe organa uprave preko UNDP-
ija osigurano je 6 računara, kopir aparat i telefon, fax, a 
8 radnika općine upućeno je na kurs informatike u 
Bugojno, jedan računar kupljen je sredstvima iz 
proračuna čime su se stekli uvjeti za brži i efikasniji rad 
organa uprave. 
Na području općine završen je proces ( izbora 8 Savjeta 
mjesnih zajednica , te dio poslova iz njihovog domena 
prenesen na ove Savjete, prije svega planiranje njihovih 
potreba i infrastrukturi. 
Doneseni su osnivački akti za Dom zdravlja, Ljekarnu, 
Veterinarsku postaju i Centar za socijalnu skrb. 
 
POVRATAK IZBJEGLIH I PROGNANIH, OBNOVA 
STAMBENOG FONDA I INFRASTRUKTURA 
 
Na području cijele općine osigurani su osnovni pred 
uvjeti da se izbjegli i prognani mogu vratiti tamo gdje 
su živjeli do 1992. godine. Ovo je prije svega rezultat 
opće spoznaje hrvatskog i bošnjačkog stanovništva da 
je najlakše osigurati uvjete za život tamo gdje se imaju 
nekretnine  a i opća sigurnosna situacija su tome 
pogodovali. U cijeloj prošloj godini nismo imali ni jedan 
incident koji bi bio usmjeren s ciljem sprječavanja 
povratka. Općinska uprava je u komunikaciji sa 
meñunarodnom organizacijom koje djeluju na području 
Bosne i Hercegovine ( OHR, SFOR, NDP, UMCOR, ASB, 
WORLD  VISION) i institucijama vlasti naše države ( 
Kantona, Federacije, i država Bosna i Hercegovina) 
ostvarila značajne rezultate  u obnovi kuća prognanika. 
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Na području naše općine u prošloj godini sanirani su i 
izgrañeni objekti: 
 
            UNDP------------------------------------ 52 objekta     
                     ukupan iznos -  728.000,00 KM 
            UMCOR ------------------------------  45 objekta 
                     ukupan iznos -  596.000,00 KM 
            ASB------------------------------------  25 objekta   
                     ukupan iznos -  375.000,00 KM 
           WORLD VISION----------------------- 40 objekta 
                     ukupan iznos -  500.000,00 KM 
           VLADA RH----------------------------  40 objekta 
                    ukupan iznos-  1.000.000,00 KM 
           KANTON ------------------------------ -8 objekta 
                    ukupan iznos  -     34.000,00 KM 
 
           FEDERACIJA BiH---------------------- 40 objekta  
                   ukupan iznos  -    150.000,00 KM 
 
                         

    U k u p n o objekta 271        
         3.758.000,00 KM 

 
Tehnički prijem obnovljenih objekta koje su rañene 
posredstvom meñunarodnih organizacija ( UNDP, 
UMCOR ,ASB i WORLD VISION) su završena sa 01.10. 
2003. godine čime su se stekli uvjeti za useljenje . Do 
kraja 2003. godine status povratnika su stekla 392 lica ( 
230 Hrvata i 165 Bošnjaka ) a po naseljima povratka ; 
 

• Bistrica   48 lica 
• Paloč     9 lica 
• Hrasnica               26 lica 
• Uzričje   21 lice 
• Ždrimci   44 lica 
• Krupa   20 lica 
• Pavić Polje  51 lice 
• Donja Ričica  40 lica 
• Vrse   20 lica 
• Batuša   19 lica 
• Trnovača    3 lica 
• Duša   10 lica 
• Grad   21 lice 
• Jagnjid   14 lica 
• Rosulje   46 lica 
• Humac     8 lica 
• Potrlica     5 lica 

 
U 2003. godini općinska uprava je u potpunosti provela 
imovinske zakone i svu privatnu imovinu, osim imovine 
Ahmeta Frlja u Trnovači za koju plaćamo alternativni 
smještaj za porodicu Zorke Kustura i Bone Kurinović. 
Svi stanovi su vraćeni ranijim vlasnicima osim stanova u 
zgradama koje su u IV stupnju oštećenja. Općina je 
predala zahtjev OSSE da joj se izda certifikat da je 
provela imovinske zakone. 

 
CESTOVNA INFRASTUKTURA 

 
Težište u 2003. godini bilo je sanirati udarne rupe u 
gradu te na smjeru Trnovača. Voljice i smjer Trnovača - 
Bistrica. Za saniranje udarnih rupa na ovim smjerovima 
potpisan je ugovor sa Rudnicima gipsa Dronji Vakuf čija 
je vrijednost 56.309,00 KM i većinu ovih poslova ovo 
poduzeće je izvršilo , manji dio je ostao nezavršen na 
smjeru Trnovača-Bistrica. Izvršena je sanacija puta 

Voljevac- Mačkara u iznosu od 1056,00 KM. Na temelju 
raspisanog natječaja i utvrñenog općinskog prioriteta 
izvršena je rekonstrukcija gradske ulice Šehitluci. 
Ukupna investicija za ovu ulicu je 130.000,00 KM , što 
uključuje i uličnu rasvjetu. Asfaltirana je ulica Ivana 
Gorana Kovačića, investicija u iznosu od 6.500,00 KM. 
Preko federalnog Ministarstva izbjeglih i PROGNANIH 
osigurano je 30.000,000 KM, za saniranje lokalne ceste 
M 16,2 – Vrse-Ždrimci. Radovi će se izvesti u proljeće 
2004. godine. Zajedničkim investiranjem SFOR-a i 
općine izvršena je rekonstrukcija izlaza na magistralnu 
cestu M 16,2 u Pavić Polju iz smjera Ričice i Grnice. 
Investicija vrijedna 11.000,00 KM. Na rijeci Vrbas na 
smjeru Luke – Vrse izgrañen je most uz angažiranje « 
Hidrogradnje»( Mehmed Drino), Vlade 
Srednjobosanskog kantona i  općine koja je platila 
prijevoz nosača na smjeru Sarajevo –Travnik – Gornji 
Vakuf Uskoplje . Vrijednost ove investicije je 
300.000,00 KM . Na makadamskim lokalnim putovima 
koji vode ka mjesnim zajednicama izvršeno je nasipanje 
putova u proljetnom i jesenjem dijelu za što su 
sklopljeni ugovori sa komunalnim poduzećima « 
Radovina «, poduzećem « Smrćevice « i « Zlatna Dolina 
«, vrijednost radova je 27.022,00 KM. Sa poduzećima « 
Smrčevice «  « Kompany Elez», JKP « Radovina « i 
sklopljeni su ugovori za zimsko održavanje čija je 
vrijednost 28.206,00 KM . Od toga u prošloj godini 
plaćeno 10.504,00 KM. 
 

VODOSNABDJEVANJE I KANALIZACIJA 
 
U 2003. godini izvršili smo rekonstrukciju na vodo 
spremištu Vidak te riješili odvod viška vode u potok 
Crnidol. Investicija vrijedna 50.000,00  KM . Sredstva su 
osigurali UNDP i UMCOR. Izgradnja spremišta za vodu i 
dovod vode u naselje Rosulje, vrijednost radova 
16.000,00 KM. Novac je osigurao SFOR. Dovod vode do 
zaseoka « Bilići « u naselju Ričica, vrijednost radova 
6.500,00 KM.,sredstva osigurao SFOR. Izrada projektne 
dokumentacije za vodovod « Lanište» vrijednost 
investicije 40.000,00 KM., sredstva osigurali ( općina , 
Županija, i Vodoprivreda). Povremena kontrola kvaliteta 
vode u lokalnim vodovodima u Mjesnim zajednicama po 
odluci Općinskog vijeća. 
Rješavanje kanalizacije u naselju Boljkovac , vrijednost 
investicije 65.000,00 KM. Sredstva osigurali  Općina, 
Kanton i Vodoprivreda). Iznos projektne dokumentacije 
za kanalizaciju Košute- Kamenice, vrijednost investicije 
2.700,00 KM , sredstva osigurala općina. 
 

ELEKTRIČNA ENERGIJA 
 
Implementiranje projekta španjolske Vlade i 
rekonstrukcija i dovoñenje niskonaponske mreže u 
naselja; Voljice, Gazilji, Batuša, Batuški gaj, Luka, 
Bistrica. Vrijednost materijala 170.000,00 KM. 
Dovoñenje električne energije u naselje Rosulje, 
vrijednost materijala 48.000,00 KM, sredstva osigurao 
SFOR. Dovoñenje električne energije do povratnika  
Zlatka Čurića, u naselje Beće ( Pavić Polje) vrijednost 
18.000,00 KM , sredstva osigurao UNDP kao i za naselja 
Grebine i Franjkovac. Dovoñenje električne energije u 
Rimčev Gaj i deminiranje trase ( deminiranje plaćeno iz 
proračuna – 2.700,00 KM ), sredstva za materijal 
osigurale elektrodistribucija i Općina. Rješavanje 
imovinskih odnosa i izgradnja 10 KV dalekovoda  Paloč 
– Duša – Uzričje-izgradnja 10 KV dalekovoda-
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142.000,00 KM. Sredstva osigurala elektrodistrbucija HZ 
– HB , na prijedlog RJ «Uskoplje «. Za korisnike 
donacija World Visiona i UMCOR –a ove organizacije su 
osigurale iznos od 400,00 KM po korisniku za priključke 
na niskonaponsku mrežu. 

 
PTT INFRASTRUKTURA 

 
Osiguravanje telefonskih priključaka za sve povratnike 
koji su imali telefone 1992. godine. Dovoñenje telefona 
u naseljena mjesta Bojska, Rosulje, Lužani, naselje 
Bare, te poboljšanje signala mobilne telefonije na 
cijelom području općine. 
 

ŠKOLSTOVO 
 
Predaja na upotrebu zgrade Srednje škole za potrebe 
Srednje škole « Uskoplje « i Mješovite srednje škole  
Gornji Vakuf , ( dvije škole pod jednim krovom). 
Vrijednost investicije 1.018,000,00 KM. Sredstva 
osigurana većim dijelom od fondacije koju zastupa Lady 
Nott u iznosu od 589.498,68 KM ,općina je osigurala 
147.000,00 KM, Kanton je osigurao 110.000,00 KM i 
20.000,00 Km za projekt. Još uvijek  poduzeću « 
Korak» se duguje iznos od 171.501,32 KM. 
Zbog duga za električnu energiju u iznosu od 15.230,00 
KM elektrodistribucija « Uskoplje» isključila je dječji 
vrtić «Zvončić» sa napajanja čime je on prestao sa 
radom. 

ZDRAVSTVO 
 
Donesen je osnivački akt za javne ustanove Dom 
zdravlja i Ljekarnu, a u toku je i natječaj za popunu 
Upravnih vijeća ovih institucija. Vlada RH zbog 
nedostatka sredstva u proračunu nije podržala 
dovršetak zgrade Doma zdravlja na lokaciji Košute. 

 
SPORT I KULTURA 

 
Osnovna funkcija  općine u cilju stvaranja pred uvjeta 
za omladinu da može dio svog slobodnog vremena 
provesti u kulturnim i sportskim institucijama je 
osigurana. Općina iz proračuna , za potrebe HNK 
«Sloga» RK «Sloga» (muškog i ženskog ), Šahovskog 
kluba, Kluba sljedeće odbojke i karate kluba u 2003. 
godini izdvojila je 21.893,00 KM , a za potrebe HKD « 
Napredak «, «Hrvatske Uzdanice « i potrebe 
«Preporoda» Dom kulture izdvojila je 7.576,00 KM. 
Omladini naše općine dana je šansa da se organizirano 
mogu opredijeliti za jedan od gore navedenih sadržaja, 
s tim da je Općina u navedenim aktivnostima 
participirala  sukladno sa svojim mogućnostima. Ovdje 
je potrebno preko zastupnika na višim razinama vlasti 
osigurati da se Zakon o sportu što prije donese kako bi 
ova oblast dobila veća sredstva što bi nesumnjivo 
poboljšala njihov rad i osigurala da veći dio omladine 
bude uključen u sportske i kulturne institucije našeg 
grada. 
 

PROSTORNO PLANIRANJE I SKRB OKOLINE 
 
Tokom prošle godine organizirana je javna rasprava o 
prijedlogu Prostornog plana  KSB 2003-2020. godine 
gdje je na uvid grañanima naše općine bio predočen 
cjelokupan prostorni plan sa naglaskom na one dijelove 
koji ureñuju i područje naše općine. Primjedbe sa javne 
rasprave proslijedili smo Vladi KSB a 4 lica sa područja 

naše općine ušle su u Savjet plana KSB. Na temelju 
prijedloga općinske uprave Općinsko vijeće prihvatilo je 
izmjene Regulacijskih planova Košute 1 i Centar 1 i 2. 
Isto tako provedena je javna kampanja u uklanjanju 
divljih deponija na području naše općine uz aktivno 
učešće općine, državnih poduzeća i privatnih poduzeća 
koja posjeduju mehanizaciju. Korektnosti radi treba 
posebno izdvojiti pošten odnos i aktivno učešće jedinica 
SFOR-a, JKP «Radovina» poduzeća «Smrčevice», 
poduzeća »Kompany Elez», poduzeća «Paloč» i 
poduzeća rudnik »Gračanica». JKP «Radovina» je ušlo u 
poslove anketiranja po Mjesnim zajednicama s ciljem da 
Mjesne zajednice organiziraju odvoz smeća u suradnji 
sa JKP «Radovina». 
 

GOSPODARSTVO 
 
Iako općinska uprava nije izravno povezana sa 
gospodarstvom i u ovom segmentu općina je nastojala 
da stvori pozitivno ozračje za ulaganje bilo domaćeg 
bilo inostranog kapitala. Izravno smo kao Općinska 
uprava podržali projekt IFAD-a i poduzeću 
«Agrocentar»» kroz prodaju zemljišta i objekta stvorili 
pretpostavke da zajedno sa Općinom bude središte 
projekta za razvoj mliječne industrije, malih farmi i 
rekonstrukciju infrastrukture u ruralnim područjima. 
Podržali smo projekt udruženja grañana zemljoradničke 
zadruge «Dar Vranice», za uspostavljanje hladnjače i 
mljekare u području Mjesne zajednice Voljevac. Kroz 
projekt IFAD-a u prošloj godini na području naše općine 
, za potrebe farmera i privrednika realizirati su projekti; 
 
• Odobreno 23 aplikacije za goveda, ukupno 74 grla 

kl, ili 153.205,00 KM, 
• odobreno 11 aplikacija za ovce, ukupno 350 grla, ili 

91.750,00 KM, 
• odobreno 3 aplikacije za svinje, ukupno 92 grla, ili 

22.400,00 KM, 
• za proširenje kapaciteta mljekare»Agrocentar» 

odobren kredit u iznosu od 200,000,00 KM, 
• otkup ljekobilja «Flores» odobren kredit u iznosu 

od 50.000,00 KM 
• Zemljoradnička zadruga «Dar Vranica» odobren 

kredit u iznosu od 42.000,00 KM. 
• U projektu NUP-a razvoja poljoprivrede kroz 

općinski Ured osigurane su i dostavljene 
korisnicima sadnice; 
 

-  Šljiva               368 
-  Jabuka  212 
-  Kruške       43 
-  Lješnjak      36 

 
Podržali smo projekte razvoja uslužnih djelatnosti na 
području naše općine kroz proširenje postojećih 
poduzeća i otvaranje novih trgovačkih i ugostiteljskih 
poduzeća. Bez obzira na napore općinske uprave , 
državnih i privatnih poduzeća privredna situacija na 
području naše općine nije optimistična i puno je razloga 
za zabrinutost, a to se može ogledati kroz dole 
navedeno: 
 
• Broj uposlenih--------------------------------------2546 
• Broj penzionera-------------------------------------2246 
• Broj uposlenih u oružanim snagama i 
      Ministarstvu obrane ---------------------------------195 
• Broj invalidnih lica i civilne žrtve rata-------------491 
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• Broj neuposlenih , evidentiranih na Burzi rada           
--------------------------------------------------------2823 

 
SOCIJALNA SKRB 

 
U  toku prošle godine u suradnji općinske uprave i 
DIFID-a došlo je do izdvajanja Centra za socijalnu skrb 
iz organa uprave i njegovom registracijom na sudu u 
Travniku on je postao samostalan. U pilot projektu 
reforme sistema socijalne skrbi ovaj Odjel zajedno sa 
DIFID-om implementirao je 5 projekta koji su usmjereni 
ka najugroženijim stanovnicima naše općine. Ukupna 
vrijednost ovih projekta je 150.000,00 KM ( Projekti koji 
su realizirati; « Vidimo zapostavljene»,» Rukometom 
protiv droge», « Starimo zajedno», « Pomoć starim 
licima» « Pomoć djeci s poteškoćama u razvoju « i « 
Učimo da bismo pomogli».) 
 
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, skrbi porodice s 
djecom i civilnih žrtava rata KSB naša Općina po svim 
kriterijima mjesečno za korisnike povuče oko 43.000,00 
KM što po korisnicima strukturirano izgleda: 
 

Vrsta pomoći Broj 

korisnika 

Iznos po 

korisniku 

Stalna novčana 

pomoć 

119 59,00 KM 

Tuña njega i 

pomoć 

106 67,00 KM 

Civilne žrtve rata 126 51,36 KM 

prosjek po 

korisniku 

Smještaj u drugu 

porodicu 

10 238,00 KM 

Smještaj u 

ustanove socijalne 

skrbi 

23 408,00 KM ( 

prosjek) 

Dječji doplatak 872 14,00 KM(ako je 

1 rod.15 KM 

Porodiljsko 

odsustvo 

12 250,41KM 

(prosjek) 

Povremena 
novčana pomoć 
 

21 85,71 KM 
(prosjek) 

 
 
 

Na temelju prava korisnika socijalne skrbi , porodiljski 
dodatak i civilne žrtve rata na području naše općine za 
sve korisnike iz proračuna KSB je isplaćeno 462.297,00 
KM. 

 
 

Treba napomenuti da je Odlukom Vlade KSB od augusta 
mjeseca 2003.godine smanjen broj korisnika sa 1334 na 
447 čime je mjesečna doznaka za korisnike smanjena na 
23.340,00 KM. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
34. 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 15. sjednici održanoj 24. veljače 
2004.godine, 
d o n i j e l o  j e  

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću o izvršenju proračuna općine Gornji 

Vakuf – Uskoplje za 2003. god. 
 
1. Prihvata se Izvješće o  izvršenju proračuna  Općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu ,broj: 02-
14-225/04 od 13.02.2004.god.  
 

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

 
Broj: 01-05-31/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje                  
24.veljače 2004. godine  

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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Bosna i Hercegovina                                                    Obrazac 14 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 

- OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj; 02-14-225/04 
Nadnevak, 13.02.2004. godine 
 
 
 Na temelju članka 36. Zakona  o Proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl.novine FBiH”, broj 20/98) i članka 38. stavak 4. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje (Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, broj 1/01), Općinski načelnik na sjednici Prijelaznog općinskog vijeća održanoj 24.veljače 2004. godine, p o d n o s i : 
 
 
 

 
I Z V J E Š  Ć E 

O izvršenju Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 
01.01.2003. godine do 31.12.2003. godine 

 
 

OPĆI DIO 
 
 

 Financijski plan 
2003. godine 

Ostvareno za 
I-XII/2003 

INDEX 

PRIHODI 1.638.000 1.611.698 98 
RASHODI 1.638.000 1.568.865 96 
VIŠAK/ 
MANJAK - 42.833 - 
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Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Konsolidirani pregled o primicima i financiranju po ekonomskim kategorijama 

Period izvještavanja: od 01.01.2003. do 31.12.2003. godine 
Red. Ekonomski  Plan. Budžet Ostvareno Ostvareno preth. Indeks 

Broj Kod 

O P I S 

Za I-XII/o3 Za XII/o3 Kumulativ I-XII/o3 Godine I-XII/o2 6/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 710 000 PRIHODI OD POREZA 565.700 56.177 576.975 543.123 102 
1. 711 000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 54.400 4.461 44.894 50.315 83 
  711 111 Porez na dobit od privrednih i profes. djelatnosti 45.000 4.414 42.430 42.794 94 
  711 112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti 100 0 0 13 0 
  711 113 Porez na temelju autorskih prava, patenata i tehničkih 2.300 18 740 1.927 32 
     unapreñenja           
  711 115 Porez na prihod imovine i imovinskih prava 7.000 29 1.724 5.581 25 

2. 713 000 Porezi na plaće i radnu snagu 109.000 9.487 103.571 106.888 95 
  713 111 Porez na plaću i druga lična primanja 94.000 7.864 88.668 92.365 94 
  713 113 Porez na dodatna primanja 15.000 1.623 14.903 14.523 99 

3. 714 000 Porezi na imovinu 115.000 11.634 93.139 112.734 81 
  714 111 Porez na imovinu 50.000 4.566 55.172 48.662 110 

714 131 Porez na promet nepokretnosti od pravnih i  65.000 7.068 37.967 64.072 58   

(714 132) fizičkih lica           
4. 715 000 Domaći porezi na dobra i usluge 283.000 30.495 333.606 270.081 118 
  715 132 Porez na promet proizvoda – Tar.br. – 2 68.000 7.507 70.983 65.797 104 
  715 913 Porez na prom. odreñ. proiz.-Tar.br. – 2 (energenti) 54.000 5.538 65.130 51.971 121 
  715 914 Porez na prom. odreñ. proiz.-Tar.br. – 2 (polj. Proizvodi) 30.000 3.010 33.043 27.336 110 
  715 141 Porez na promet usluga 115.500 11.684 117.191 110.770 101 
  715 143 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 9.000 2.156 14.316 8.617 159 
  715 211 Porez na promet posebnih usluga ( Igre na sreću) 6.500 600 32.943 5.590 507 

5. 719 000 Ostali porezi 4.300 100 1.765 3.105 41 
  719 112 Porezi na reklamu 300 0 0 95 0 
  719 113 Porezi na poduzeće 4.000 100 1.765 3010 44 

II 720 000 NEPOREZNI PRIHODI 521.300 72.277 568.245 464.498 109 
1. 721 000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine 103.000 26.460 94.793 67.076 92 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  721 211 Prihodi od kamata za depozite 0 146 146 660 0 
  721 112 Prihodi od davanja prava na ekspl. prir. resursa 30.000 25.984 48.114 0 160 
  721 221 Prihodi od zemljišne rente 65.000 330 30.719 62.016 47 
  721 229 Prihodi od iznajmljivanja javnih površina 8.000 0 15.814 4.400 198 

2. 722 000 Naknade, pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga 416.800 44.467 471.432 397.162 113 
  722 131 Općinske administrativne pristojbe 185.000 25.616 198.817 183.152 107 
  722 311 Kantonalne komunalne pristojbe 58.800 6.095 79.335 55.518 135 
  722 321 Općinske komunalne naknade 26.000 4.319 42.210 7.853 162 
  722 431 Općinske naknade 130.000 7.843 139.496 123.937 107 
  722 432 Vatrogasni doprinosi 0 0 1.086 0 0 
  722 439 Ostale općinske naknade 17.000 594 10.388 19.264 61 
  722 592 Članarine Turističkoj zajednici 0 0 0 7338 0 
  722 631 Prihodi od pružanja usluga 0 0 100 100 0 

3. 723 000 Novčane kazne 1.500 1.350 2.020 260 135 
 723 131  Novčane kazne po općinskim propisima 1.500 0 320 260 21 
 723 139 Ostali prihodi 0 1350 1700     
III 730 000 TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 110.000 21.000 51.000 92.000 46 
  732 112 Primljeni grantovi od Federacije 40.000 20.000 20.000 27.000 50 
    -         za tekuće izdatke-podrška Proračunu 40.000 20.000 20.000 27.000 50 
  732 114 Primljeni grantovi od Kantona 70.000 1.000 31.000 65.000 44 
    -          za tekuće izdatke- podrška Proračunu 30.000 1.000 1.000 25.000 3 
    -          za konkretne projekte  40.000 0 30.000 45.000 75 

IV   Sufinanciranje prijevoza učenika 50.000 7.490 46.930 42.000 94 
V   Povrat sredstava za lokalne putove 120.000 15.974 198.190 92.090 165 
VI 810 000 PRIMICI 240.000 10.200 100.458 147.790 42 
1. 811 000 Kapitalni primici 240.000 10.200 100.458 147.790 42 

 811 110 Primici od prodaje zemljišta i zgrada (stanova) 150.000 10.200 100.458 147.790 67 
 812 200 Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti- konkretni projekti 90.000 0 0 0 0 

    UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV+V+VI) 1.607.000 183.118 1.541.798 1.381.501 96 

VII 810 000 FINANSIRANJE 0 15.000 38.900 50.000 0 
 815 000 Kratkoročni krediti i zajmovi 0 15.000 38.900 0  0 

VIII   PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 31.000 0 31.000 9.702 100 

    SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE           
    (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.638.000 198.118 1.611.698 1.441.203 98 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 2/04     10. 03. 2004                      Strana : 36 

 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Rashodi i doznake iz Proračuna po ekonomskim kategorijama 
Period izvještavanja: 01.01.2003. do 31.12.2003. godine 

Redni  Ekonomski  OPIS Planirani Ostvareno  Kumulativni  Indeks 

broj kod   Budžet  Kumulativ Tekući  Obveze iz  iznos preth. 5/4 

      XII/2003   izdaci prethodnih god. godine   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 610 000 TEKUĆI IZDACI 1.391.400 1.355.266 1.102.816 252.450 1.304.597 97 

1. 611 000 PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA UPOSLENIH 818.600 759.242 614.334 144.908 808.085 93 

  611 100 Bruto plaće i naknade 656.900 614.802 478.304 136.498 669.703 94 

    Neto plaće 432.000 386.120 315.140 70.980 479.002 89 

    Porez na plaće 21.600 19.071 15.566 3.505 17.118 88 

    Doprinosi na teret uposlenih 203.300 209.611 147.598 62.013 173.583 103 

  611 200 Naknade troškova uposlenih 137.100 122.190 116.770 5.420 125.762 89 

    Regres za godišnji odmor 20.100 0 0 0 0 0 

    Topli obrok 104.500 92.409 92.409 0 104.716 88 

    Prijevoz na posao 6.000 4.296 3.876 420 6.594 72 

    Otpremnina za mirovinu 0 0 0 0 2.664 0 

    Pomoć u slučaju smrti ili bolesti 1.500 10.004 10.004 0 2.679 667 

    Naknada za privremene i povremene poslove 5.000 15.481 10.481 5.000 9.109 310 

  611 200 Naknade vijećnicima 24.600 22.250 19.260 2.990 12.620 90 

    Naknade vijećnicima, Povjerenstva klubovi 24.600 22.250 19.260 2.990 12.620 90 

2. 612 000 DOPRINOSI POSLODAVCA 73.000 75.055 53.240 21.815 61.225 103 

3. 613 000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 261.900 389.773 315.220 74.553 300.749 149 

  613 100 Putni troškovi 2.100 6.058 6.058 0 4.087 288 

    Prijevoz, smještaj i dnevnice na službenom putu 2.100 6.058 6.058 0 4.087 288 

  613 200 Izdaci za energiju 38.500 73.840 55.697 18.143 55.393 192 

    Uredi 13.000 22.923 18.208 4.715 31.544 176 

    Javna rasvjeta 22.000 44.617 31.189 13.428 18.299 203 

    Lož ulje 3.500 6.300 6.300 0 5.550 180 

  613 300 Izdaci za komunalne usluge 23.000 33.032 25.609 7.423 27.641 144 

    Usluge komunalnog pred. (voda, smeće, čišćenje grada) 3.000 4.825 4.825 0 1.857 161 

    PTT - usluge (telefoni, pošiljke) 20.000 28.207 20.784 7.423 25.784 141 
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  613 400 Nabavka materijala 23.000 23.993 21.610 2.383 28.506 104 

    Administrativni materijal 18.000 20.013 17.630 2.383 23.520 111 

    Stručna literatura i publikacije 3.000 2.455 2.455 0 3.659 82 

    Sitan inventar 500 309 309 0 420 62 

    Materijal za održavanje čistoće 1.500 1.216 1.216 0 907 81 

  613 500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 16.000 19.272 18.948 324 20.258 120 

    Gorivo i mazivo za vozila 13.000 18.312 17.988 324 19.697 141 

    Registracija vozila 3.000 960 960 0 561 32 

  613 700 Izdaci za tekuće održavanje 123.000 171.059 137.399 33.660 94.245 139 

    Mat. i usluge za održavanje objekta i opreme 13.000 15.116 12.083 3.033 19.557 116 

    Mat. i usluge za održavanje lokalnih putova 110.000 155.943 125.316 30.627 74.688 142 

  613 800 Izdaci osiguranja , bank. usluga i pl. prometa 5.700 4.385 3.892 493 8.424 77 

    Premije osiguranja 3.500 1.872 1.379 493 5.884 53 

    Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.200 2.513 2.513 0 2.540 114 

  613 900 Ugovorene usluge 30.600 58.134 46.007 12.127 62.195 190 

    Usluge medija i štampanja 3.000 2.310 2.310 0 2.550 77 

    Reprezentacija 20.000 38.337 33.043 5.294 36.458 192 

    Stručno obrazovanje 2.000 2.410 241 2.169 4.645 121 

    Kantonalni arhiv  1.800 750 750 0 0 42 

    Savez gradova  0 300 300 0 0   

    Usluge uklanjanja ruševnih objekta 1.600 0 0 0 2.708 0 

    Označavanje minskih površina 1.700 2.703 2.703 0 0 159 

    Ostalo  500 11.324 6.660 4.664 15.834 2265 

4. 614 000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 237.900 131.196 120.022 11.174 133.431 55 

  614 100 Tekući izdaci za mjesne zajednice 3.000 1.032 1.032 0 0 34 

    Putni troškovi, dnevnice 1.500 1032 1032 0 0 69 

    Troškovi registracije i ostalo 1.500 0 0 0 0 0 

  614 200 Transferi pojedincima 64.400 19.422 14.674 4.748 5.615 30 

  614 220 Grantovi pojedincima 2.000 5.927 5.927 0 2.440 296 

  614 221 Podrška otvaranju novih radnih mjesta 10.000 0 0 0 0 0 

  614 229 Podrška projektima aktiv. u zajednici- soc. skrb 34.400 0 0 0 0 0 

  614 233 Potpora povratku 3.000 10.350 5.602 4.748 1.525 345 

  614 234 Stipendiranje-kreditiranje studenata 10.000 0 0 0 0 0 

  614 239 Alternativni smještaj 5.000 3.145 3.145 0 1.650 63 

  614 300 Transferi neprofitnim organizacijama 145.500 93.676 91.159 2.517 99.854 64 
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    Transferi političkim partijama 37.500 14.430 14.430 0 15.600 38 

    Transferi udrugama grañana 25.000 11.857 9.340 2.517 11.815 47 

    Transferi za obiljež. vjerskih i državnih praznika 3.000 3.866 3.866 0 3.257 129 

    Transferi organizacijama iz oblasti sporta i kulture 35.000 24.393 24.393 0 29.932 70 

    Vatrogasno društvo 30.000 25.630 25.630 0 24.000 85 

    Općinsko Javno pravobranilaštvo Bugojno 15.000 13.500 13.500 0 15.250 90 

  614 400 Subvencije javnim poduzećima i ustanovama 25.000 17.066 13.157 3.909 27.150 68 

    Kultura 7.000 5.076 3.287 1.789 5.100 73 

    Informiranje 2.000 0 0 0 0 0 

    Predškolski odgoj 6.000 5.170 4.150 1.020 2.400 86 

    Komunalna djelatnost 5.000 0 0 0 4.150 0 

    Općinska izborna Povjerenstvo 3.000 3.600 2.500 1.100 10.750 120 

    Ostala javna poduzeća i ustanove 2.000 3.220 3.220 0 4.750 161 

  614 800 Povrat  više uplaćenih neporeznih prihoda 0 5.838 5.838 0 812 0 

5. 616 300 IZDACI ZA KAMATE 0 0 0 0 1.107 0 

                  

II 680 000 DOZNAKE NIŽIM POTROŠAČKIM JEDINICAMA 50.000 60.975 29.677 31.298 44.850 122 

    Subvencije privatnim preduz.za prijevoz učenika  50.000 60.975 29.677 31.298 44.850 122 

III 820 000 KAPITALNI IZDACI 34.000 152.624 44.361 108.263 60.893 449 

1. 821 300 Nabavka opreme 4.000 3.519 3.519 0 5.893 88 

  821 311 Namještaj 2.000 0 0 0 0 0 

  821 312 Kompjuterska oprema 2.000 3.519 3.519 0 5.893 176 

2. 821 610 Rekonstrukcija i projektiranje 30.000 97.195 1.942 95.253 43.000 324 

    Izgradnja Srednje škole Gornji Vakuf-Uskoplje 30.000 95.253 0 95.253 43.000 318 

    Projektiranje   0 1.942 1.942 0 0 0 

3. 823 300 Otplate domaćeg zaduživanja  0 51.910 38.900 13.010 12.000 0 

    Otplate domaćeg zaduživanja  0 51.910 38.900 13.010 12.000 0 

IV   TEKUĆE REZERVE 17.000 0 0 0 0 0 

V   IZDACI ZA OBVEZE IZ PRETHODNIH GODINA 145.600 392.011 0 392.011 0 269 

VI   SVEUKUPNI RASHODI (I+II+III+IV) 1.638.000 1.568.865 1.176.854 392.011 1.410.340 96 
 
 

                                                                                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                                                                                      Salih Muftić ,dipl.ing.maš.  
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35. 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 15. sjednici održanoj 24. veljače 
2004.godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o Programu  rada općinskog načelnika 
za 2004. god. 

 
1. Prihvata se Program rada Općinskog načelnika 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu , 
broj: 02-05-397 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-32/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje                 
24.veljače 2004. godine                

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SREDIŠNJA BOSNA 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
 
Broj :02-05- 397 
Dana, 11. 01.  2004.god. 
 

PROGRAM RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA l 
ZAMJENIKA ZA 2004. GODINU 

 
Sukladno sa nadležnostima utvrñenim Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonima Federacije 
BiH, i Kantona Središnja Bosna, Statutom općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, najvažniji zadaci, koji stoje pred 
Općinskom upravom u 2004. godini, mogu se svrstati u 
ova područja: 
1. Ustavno pravni status, organizacija  i 

struktuiranje Općinske uprave 

a) Osigurati financijska sredstva za rad Općinske 
uprave i ostalih korisnika Općinskog proračuna 

b) Izvršiti potrebne pripreme s ciljem da se smanji 
broj uposlenih u Općinskoj upravi  u sukladno sa 
najavljenom reformom Državne uprave. 

c)  Stalno raditi na obrazovanju radnika općine ( 
seminari, natječaji, radionice, izvanredni studiji) s 
ciljem da budu efikasan servis grañana u 
zadovoljavanju njihovih potreba. 

d) Raditi na jačanju povjerenja grañana u Općinsku 
upravu, te razvijati dvosmjernu komunikaciju. 

e) Opremanje Općinske uprave računarima i drugim 
pomagalima, kako bi se pospješio rad radnika. 

f) Raditi na daljnjoj organizaciji  i jačanju Općinske 
uprave kroz formiranje Mjesnih zajednica i 

delegiranje poslova iz domena Mjesnih zajednica 
na Savjete mjesnih zajednica. 

g) Nastaviti sa objedinjavanjem javnih poduzeća i 
ustanova kojima je Općina ili Prijelazno općinsko 
vijeće osnivač. 

h) Raditi na formiranju sportskog saveza  naše općine  

i) Izgradnja zgrade Općine 

2. Povratak izbjeglih i prognanih, obnova   
stambenog fonda i infrastrukture 

 
Služba za stambeno komunalne poslove obnovu i skrb 
okoliša u 2004 godini ima u planu raditi na sljedećim 
aktivnostima : 
Koordinirati rad službe sa drugim organima, pratiti 
zakonske i druge propise i osiguravati provoñenje istih 
iz okvira nadležnosti službe. 
 

Povratak izbjeglih i prognanih , obnova 
stambenog fonda i infrastrukture 

I dalje raditi na stvaranju pozitivnog ozračja i 
sigurnosne situacije za povratak stanovništva u 
područja gdje su živjeli do 1991.god. 
Uspostaviti dobre odnose i suradnju sa meñunarodnim 
organizacijama koje još uvijek rade na programima 
pomoći obnove stambenog fonda, kao i sa Vladom 
Federacije i Kantona s ciljem upoznavanja sa stanjem i 
dobivanje sredstava za izgradnju porušenih objekta i 
infrastrukture. Prioritete u obnovi dati osobama koje 
žive na području naše općine i koje koriste tuñu 
imovinu.  

Električna energija 

Obnova i saniranje visoko i niskonaponske elektro-
mreže u dijelovima naseljenih mjesta koja još uvijek 
nisu kvalitetno riješila ovaj problem. U komunikaciji sa 
nadležnim elektrodistribucijama tražiti da priključak 
električne energije bude identično regulisan 
(Elektrodistribucija BiH i Elektrodistribucija HZHB). 
Posebno završiti one dijelove naselja u kojima 
povratnici već drugu godinu žive bez električne 
energije. 
 
Potrebita suma : 400 000 KM.  
Izvor sredstava : Donacije, JP Elektroprivreda, Općina i 
učešće grañana. 

Vodosnabdijevanje i kanalizacija 
 

Osnovni cilj je osigurati vodu za piće svim stanovnicima 
naše općine. 
Izgradnja i  rekonstrukcija postojećih vodovoda u 
naseljenim mjestima : Ždrimci, Vrse, Voljice (Dusina), 
Voljevac - Boljkovac – Dobrošin, kao i u samom gradu. 
-Izrada izvedbenog projekta vodovoda "Lanište", Gornji  
 Vakuf-Uskoplje. 
-Izraditi projektnu dokumentaciju za vodosnabdijevanje    
i kanalizaciju naselja : Košute 2, Kamenice, Ždrimci 
,Grnica ,Voljevac i drugih Mjesnih zajednica u sukladno 
sa njihovim potrebama. 
- Izgradnja vodovoda Uzričje  
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Potrebita suma: 500 000 KM 
Izvor sredstava: Donacije, JP "Radovina", Federacija, 
Kanton, JP "Vodoprivreda", Općina i učešće grañana. 

Cestovna infrastruktura 
 
Pratiti primjenu propisa iz oblasti prometa i 
komunikacija, izrada predmjera i predračuna 
rekonstrukcije odnosno izgradnje što većeg broja 
gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih putova.  
Osnovni cilj je održavanje lokalnih putova tokom cijele 
godine, animiranje donatora, stanovništva ,privrednih 
subjekata, s ciljem da se smanji dužina makadamskih 
putova a poveća dužina putova sa asfaltnim zastorom . 
Saniranje asfaltnih površina, udarnih rupa i pločnika u 
gradu i prigradskim naseljima. 
  
� Rekonstrukcija lokalnog puta Gornji Vakuf Uskoplje 

– Dobrošin – Voljevac – Mejnik, dužine 1470 m, 
cijena 154.898,00 KM. 

� Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Pavić 
Polje – Ričica – Lužani dužine 1250 metara, cijena 
61.135,00 KM. 

� Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta u 
Mjesnoj zajednici Ploča, naseljeno mjesto Hrasnica, 
dužina 3000 metara   cijena 100.000,00 KM 

� Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta u 
naseljenom mjestu Duratbegović Dolac, dužina 
1250 metara, cijena 65.250,00 KM. 

� Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Sičaja – 
Pidriš sa odvojcima za Trlicu i Varoš, dužina 2000 
metara, cijena 100.000,00 KM. 

� Asfaltiranje lokalnog puta za naseljeno mjesto 
Bojska, dužina 1000 metara, cijena 50.000,00 KM. 

• Proširenje trase puta Jelići –Voljevac, cijena 
100.000,00 KM  

• Asfaltiranje lokalnog puta Vrse – Ždrimci, dužina 
1000 metara, cijena  60.000,00 KM. 

• Lokalni put Pavić Polje ( M16.2) – groblje - Pernice, 
dužine 1000 metara, cijena 60.000,00 KM. 

• Asfaltiranje lokalnog puta Pavić Polje – Grnica, 
dužine 1800 metara, cijena 75.000,00 KM. 

• Asfaltiranje lokalnog puta u Mjesnoj zajednici 
Bistrica-most Kruščica ulaz u selo cijena 30.000,00 
KM . 

• Asfaltiranje regionalnog puta Gornji Vakuf Uskoplje 
– Krupa – Deveče u dužini od 2000 metara , cijena 
200 000 KM . 

• Asfaltiranje lokalnog puta Voljice - Podgrañe – 
Trnovača presvlačenje u dužini od 2000 metara sa 
smjerom selo Voljice – Podgrañe, cijena 
100.000,00 KM. 

• Asfaltiranje lokalnog puta Krupa – Pokvići dužine 
1700 metara, cijena 68.000,00 KM.  

• Rekonstrukcija lokalnog puta Podgrañe – Krivače – 
Galičica, dužina 800 metara, cijena 25.000.00 KM. 

• Rekonstrukcija i asfaltiranje puta M 16.2. – Vrse -- 
Ždrimci, cijena 30.000,00 KM.    

• Izgradnja pješačke staze Gornji Vakuf / Uskoplje – 
Kamenice – Trnovača, cijena 90.000,00 KM. 

• Asfaltiranje ulice Matije Gubca 
 

Potrebita sredstva : 2.000.000,00 KM 
Izvor sredstava : donatori,IFAD ,Federacija, Kanton, 
Općina, privrednici i grañani. 
  

Napomena : Realizacija ovog plana u velikoj mjeri 
zavisit će i o prikupljanju sredstava od mještana u 
Mjesnim zajednicama. 
 

Školstvo 
 
 Osnovni cilj je da sva djeca na području naše općine 
imaju mogućnost školovanja. Potrebno je uraditi :  
 
• Projekt obnove i rekonstrukcije područne škole u 

Mjesnoj zajednici Voljevac, u naselju Borova 
Ravan. (Vrijednost projekta 90.000,00 KM, 
45.000,00 KM osigurala općina, traži se ostatak u 
iznosu od 45.000,00 KM). 

• Izgradnja i rekonstrukcija malonogometnih igrališta 
sa asfaltnim zastorom u naseljima Ždrimci, 
Trnovača, Bojska, Pavić Polje , Vilić Polje i u 
samom gradu. 

• Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića "Zvončić" 
i igraonice na Bililu. 

• Izgradnja projektne dokumentacije za sportske 
dvorane Osnovne i Srednje škole u gradu. 

• Naseljeno mjesto Vilić Polje Izgradnja 
malonogometnog igrališta, cijena 30.000,00 KM. 

 
Potrebita suma : 380.000,00 KM 
Izvor sredstava : donatori, IFAD , SFOR ,Federacija, 
Kanton, Općina i privrednici. 
 

Zdravstvo 
 
Osnovni cilj je osigurati osnovnu zdravstvenu skrb za 
stanovništvo naše općine , kroz provoñenje Zakona o 
zdravstvenoj skrbi KSB-a i organizaciji primarne 
zdravstvene skrbi na općini Gornji Vakuf – Uskoplje 
sukladno Odluci o mreži zdravstvene skrbi na području 
KSB-a. 
Dovršenje zgrade Doma zdravlja ,cijena 300.000,00 KM 
 

Sport i kultura 
 
Osnovni cilj je osigurati preduvjete da stanovništvo 
naše općine ima mogućnost baviti se sportom, te 
njegovati vlastitu kulturu, običaje i tradiciju. 
Potrebno je razvijati sportski duh od predškolske dobi, 
preko osnovne i srednje škole, te usmjeravati djecu u 
sportske klubove koji egzistiraju na području naše 
općine. 
Animiranje omladine da se u izvan nastavnim 
aktivnostima opredijeli prema sportu i kulturi, kako bi 
izbjegla poroke droge, alkohola i cigareta. 
Staviti u punu funkciju zgradu Doma kulture i 
Napretkov dom. 
Sanirati i skrbiti veliko nogometno igralište na Zadružnoj 
luci. 
Sanirati i kvalitetno održavati sportske terene stadiona 
"Košute". 
 
Potrebita sredstva: 60 000 KM.  
Izvor sredstava: Donatori, Kanton, Općina. 
 

Komunalna inspekcija 
 
Vršiti nadzor u općini Gornji Vakuf – Uskoplje nad 
provoñenjem općinske Odluke o komunalnom redu, 
Odluke o korištenju javnih površina na području općine, 
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odluke o komunalnoj naknadi, i odluke o korištenju 
gradskog vodovoda. 
Obavljati preglede komunalnih objekta i ureñaja, vršiti 
nadzor nad dobrima u općoj uporabi. 
Vršiti nadzor: odvoza i deponovanje smeća, čišćenje 
Javnih površina, vodovoda i kanalizacijske mreže, zatim 
ureñivanja fasada, izvora, dvorišta, i ograda. 
Raditi na saniranju nelegalnih Divljih deponija, kao i na 
sprečavanju nastajanja novih. 
Donositi rješenja o uklanjanju utvrñenih nedostataka, 
kao i podnošenje Zahtjeva za pokretanje prekršajnog 
postupka kod Općinskog suda za prekršaje Gornji Vakuf 
– Uskoplje. 
Poboljšati naplatu komunalnih naknada, naknada za 
vatrogastvo, kao i naknada za privremeno korištenje 
Javnih površina, podnošenjem tužbi nadležnom Sudu. 
 

Civilna zaštita 
 
Formiranje općinskog štaba za Civilnu zaštitu, 
sprovoñenje mjera skrbi i spašavanja ljudi i materijalnih 
dobara u općini Gornji Vakuf – Uskoplje 
Ažurirati podatke i izvršiti preciznu evidenciju svih 
deminiranih površina na području naše općine, te 
obezbjediti potrebne certifikate o deminiranosti sa 
kojima treba upoznati sva zainteresovana pravna i 
fizička lica. 
Izvršiti izviñanje svih površina za koje se sumnja da su 
kontaminirana minama a do sada nisu ucrtana u mape, 
te iste ucrtati i na terenima obilježiti. 
Potrebno je preduzeti sve administrativne, stručne i 
operativne radnje kako bi se pronašla sredstva i izvršilo 
deminiranje prioriteta. 
Putem sredstava informisanja stanovništvo 
obavještavati i upozoravati na sve opasnosti koje ih 
mogu snaći od MES-a i NUS-a. 

3.  Prostorno planiranje i zaštita okoline 
 

Cilj prostornog planiranja je SKRB j ureñenje čovjekove 
okoline. Da bi životni prostor bio maksimalno iskorišten, 
potrebno je o ovome problemu prići promišljeno i 
stručno jer se prostorni planovi najčešće donose na duži 
vremenski period, ne kraći od dvadeset godina. Da bi 
postojeći regulacijski planovi mogli zadovoljiti potrebe 
današnjeg vremena, potrebno je napraviti neke od dolje 
navedenih izmjena : 
• provoñenje Odluka o zakupu Javnih površina 
• aktivnosti oko prostornog plana Općine, pošto su 

aktivnosti na prednacrtu Kantona završene 
• aktivnosti oko gradnje nad koritom Barice 

• Izmjene regulacijskih planova: Košute 2, Centar 1 i 
2 . 

• Spriječiti i sankcionirati bespravnu izgradnju na 
području naše općine. 

• spriječiti i sankcionirati odlaganje otpada u zahvatu 
rijeka, saobraćajnica i na području Mjesne 
zajednice. 

• Otpočeti sa uklanjanjem Divljih deponija otpada. 
• Organizirati ekološku inspekciju. 
• Oživljavanje zelenih površina u gradu. 
• Jačanje i opremanje JKP "Radovina" 
 
Potrebita sredstva: 120 000 KM 
Izvor sredstava: Donatori, Općina, JKP "Radovina" 

4. GOSPODARSTVO 
 
Služba za gospodarstvo ii financije obavlja poslove iz 
svoje nadležnosti utvrñeni materijalnim propisima, 
Odlukom o općinskoj upravi i drugim aktima i uputama 
viših razina vlasti. Rad službe odvija se uglavnom na 
dvije oblasti i to: gospodarstvo, servisiranje pravnih i 
fizičkih lica u ostvarivanju njihovih prava iz oblasti 
obavljanja privrednih i drugih djelatnosti, poljoprivreda, 
šumarstvo, statistika i financija, planiranje općinskih 
prihoda, praćenje izdataka, knjigovodstveni poslovi, kao 
i analitičko-informatičke i dr. 
 

GOSPODARSTVO 
 
Kada je u pitanju  Služba za gospodarstvo i financije sa 
svojim referatima radi na provoñenju na servisiranju 
gospodarstva u smislu  provoñenja Upravnog postupku 
i izdavanje rješenja za utvrñivanje minimalno tehničkih 
uvjeta kako bi poduzeća mogla početi sa radom. Isto 
tako utvrñuje uvjete i donosi rješenja o obavljanja 
trgovačke, ugostiteljske i zanatske djelatnosti, sječu 
šume u privatnim šumama, izdavanje radnih knjižica, 
statistika i dr.  
Potrebno je istaknuti da je na Uredu za zapošljavanje 
evidentirano 2729 neuposlenih lica, zaposleno je oko 
2350, a predviña se da oko 500 osoba radi "na crno". 
Mogućnosti za razvoj na prostoru naše općine i 
otvaranje radnih mjesta vidimo kroz :   
 
• proširenjem proizvodnih kapaciteta u postojećim 

poduzećima ( Rudnik "Gračanica", "Smrčevice", 
"TOM", "Paloč", "Korak", "Saraj Comerce") 

• Putem IFAD-ovog projekta formirati veći broj farmi, 
što će u ovoj oblasti dovesti do većega broja 
uposlenih, proširiti kapacitete mljekare 
"Agrocentar" i zemljoradničke zadruge "Dar 
Vranice", 

• Maksimalno pojednostaviti proceduru i stvoriti 
povoljne uvjete za otvaranje novih samostalnih 
zanatskih radnji u svim djelatnostima u kojima bi 
se zapošljavalo od 1 – 5 radnika. 

• Prostornim planiranjem osigurati lokacije za 
izgradnju malih i srednjih poduzeća, te osiguranje 
potrebne infrastrukture uz posebne pogodnosti ( 
davanje državnog zemljišta na ovim lokacijama uz 
povoljnije naknade). 

• Osigurati stalnu komunikaciju i suradnju sa 
Vladama Federacije, Kantona i nadležnim 
inspekcijama s ciljem uvoñenja financijske stege i 
poštivanja zakonskih normi od strane privrednika. 

• U Kantonalnoj i Federalnoj agenciji za privatizaciju 
dovršiti proces privatizacije, državnih poduzeća sa 
područja naše općine – Rudnik "Gračanica", VIS 

      ( TOP), "Borac".  
 

U narednom periodu  tj. u 2004.godini i dalje će 
referati iz naprijed navedene oblasti u sukladno  
zakonskim propisima donositi pojedinačne akte po 
zahtjevima stranaka i po službenoj dužnosti. U 
izvršavanju ovih poslova i zadataka Služba nije 
nailazila na veće poteškoće osim jednog slučaja 
gdje stranka  uložila žalba  drugo stupanjskom 
organu iz oblasti trgovine  u kojem slučaju je naše 
rješenje potvrñeno, a žalba odbijena kao ne 
osnovana.  
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Informativno Analitički Poslovi 
 
Služba će na čelu sa Pomoćnikom načelnika i 
Zamjenikom pomoćnika radit će na izradi informacija i 
Izvješća za Općinsko vijeće za svako tromjesečje o 
izvršenju Proračuna općine. Mjesečno će izvještavati i 
podnositi Izvješće Načelniku i Zamjeniku načelnika, kao 
i Ministarstvu financija Kantona. Radit će i druge 
Izvješće i informacije iz svog djelokruga rada.  

 
Stočarstvo i  Poljoprivreda 

 
U 2003.godini  Služba, odnosno referat za poljoprivreda 
radio je na Implementaciji IFAD-ovog  Projekta na 
razvoju stočarstva i ruralnog financiranje, kao i 
kreditiranje malih i srednjih poduzeća gdje se postigao 
značajan rezultat. 
  
Ovaj Projekt IFAD-a se nastavlja i u ovoj godini kao 
pilot projekt, u kojem će aktivno učestvovati ova 
Služba, o svim aktivnostima će se redovno izvještavati  
Načelnik i Zamjenik načelnika. 
Na prostoru ove općine u implementaciji  je i Projekt 
PFD-a koji se odnosi  na razvoj biljne proizvodnje, te su 
u tom smislu osigurana kreditna sredstva za nabavu 
sjemena  i vještačkog ñubriva za proljetnu i jesenju 
sjetvu u 2004. godinu. 
U ovoj godini Služba će raditi na prikupljanju podataka 
za izradu Strategije ekonomskog razvoja regije 
Srednjobosanskog kantona koja će se donijeti do 
polovice ove godine, kao i druge poslove iz svog 
djelokruga rada. 
 
5. Socijalna skrb 
 
Kako je  Centar za socijalni  rad  registriran  u  osmom  
mjesecu  2003 godine  i sadašnji  Upravno  vijeće  
usvojilo  Potrebita   pravna  akta  Centra  potrebno je  
do kraja  travanja  završiti  proceduru  osamostaljivanja  
Centra za socijalni  rad . 
 
To  podrazumijeva  imenovanje  direktora  centra 
,radnika centra kao i  imenovanje  Upravnog  vijeća  
centra  prema  Kantonalnom zakonu  o socijalnoj skrbi  
na čemu i  Kantonalno resorno  ministarstvo  insistira . 
 
Pored  navedenog  u  tekućoj  godini  je  planirana  
podrška  projektu  DFID u  opremanju Centra  i  
instaliranju  centralnog  uvezanog  informacijskog 
sustava  u  Centru  za socijalni  rad  poslije  završetka  
osamostaljivanja  centra. 
 
U  toku  tekuće  godine  Služba  i Centar  će  i   
ubuduće  voditi  brigu  o  korisnicima  kojih  će  biti  
minimalno  1.400 koji  su  ostvarili  neke  od  oblika  
socijalne  skrbi  od  čega  će  biti  cca  800  djece . 
 
Imajući  u  vidu  tešku ekonomsku  socijalnu  situaciju  
grañana  u  našoj  općini  i trenda  porasta  lica  koja su   
u socijalnoj  potrebi  za  očekivati  je  da će  se  broj  
korisnika  socijalne  skrbi  u narednom  periodu  
povećavati. 
 
Centar  će  u  tekućoj  godini  do  septembra  mjeseca  
realizirati  projekt  " Samohrane  majke u  socijalnoj  
potrebi " koji  traje od  01.12.2003 godine ,  raditi  na  
pripremi  predmeta  za  reviziju  u Ministarstvu  

kantona,  rješavati  nove  zahtjeve  za ostvarivanje 
prava  po Zakonu  o  socijalnoj skrbi  i obavljati  
terenske poslove  u cilju  kvalitetnije  baze podataka. 
 
6. Služba za imovinsko pravne poslove i katastar   
    u 2004. godini planira :  
 
- provoñenje postupaka za donošenje rješenja o 

dodjeli grañevnog zemljišta 
- u sukladno sa Zakonom o grañevnom zemljištu 

donositi rješenja po zahtjevima stranaka o 
prestanku državnog-društvenog vlasništva na 
zemljištu koje nije privedeno svrsi u sukladno sa 
regulacijskim  planom, a koje je u društveno, sada 
državno vlasništvo prešlo Odlukom općine 

- provoñenje postupaka za prodaju zemljišta i zgrada 
u državnom vlasništvu 

- nastavak postupka javnog izlaganja podataka o 
nekretninama i utvrñivanja prava na nekretninama 

- obnova geodetske mreže 
- rješavanje uzurpacija i razgraničenja zemljišta u 

državnom i privatnom vlasništvu 
 
1. Provoñenje postupaka za donošenje rješenja 

o dodjeli grañevnog zemljišta 
 
U 2004. godini planiramo intenzivirati provoñenje 
postupaka dodjele grañevnog zemljišta i utvrñivanja 
prava na gradskom grañevnom zemljištu. 
 
- Na području naše općine, a pogotovo na području 

koje obuhvaća gradsko grañevno zemljište, mnogo 
je objekta koji su izgrañeni bespravno. Većina tih 
objekta mogla bi se legalizirati, jer bitno ne 
odstupaju od urbanističkog, odnosno regulacijskog 
plana. Zbog toga planiramo intenzivirati legalizaciju 
bespravno izgrañenih objekta, sve u sukladno sa 
Zakonom o grañevnom zemljištu (čl. 61. istog),  
kako bi se i na tom području uveo neki 
red. Legalizacija izgrañenih objekta uključuje i 
obavezu plaćanja naknade za rentu (pogodnost) od 
strane vlasnika objekta i naknadu za zemljište 
ukoliko su isti sagrañeni potpuno ili djelomično na 
državnom zemljištu, pa bi se izvršavanjem ove 
obveze mogla prikupiti značajna sredstva. 
Da bismo ovo ostvarili Potrebita nam je bolja 
suradnja sa Službom za urbanizam i 
grañevinarstvo, a naročito sa grañevinskim 
inspektorom. 

- Pokrenuti inicijativu za zaštitu planina Vranice i 
Raduše 

- Za sve objekte koji se ne mogu uklopiti u 
regulacijski plan sukladno Zakonskoj regulativi , bit 
će donesena Rješenja za njihovo uklanjanje . 

 
2. Donošenje rješenja o prestanku državnog 

vlasništva 
 

Dana 15.05.2003. godine donesen je novi Zakon o 
grañevnom zemljištu(objavljen u «Službenim novinama 
Federacije BiH», broj 25/03). člankom 96. toga Zakona 
predviñeno je da stupanjem na snagu ovog Zakona, po 
sili zakona prestaje državno vlasništvo na grañevnom 
zemljištu za koje nije donesen regulacijski plan i koje 
nije privedeno namjeni, a u društveno, sada državno 
vlasništvo je prešlo na temelju Odluke općine. 
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Prestanak vlasništva, kao i uspostavljanje ranijeg 
vlasničko pravnog odnosa, utvrñuje se rješenjem 
općinskog organa uprave nadležnog za imovinsko 
pravne poslove. 
Na temelju članka 96. Zakona o grañevnom zemljištu, 
Općinska služba za imovinsko pravne poslove i katastar 
će, po zahtjevima stranaka, s provoditi postupke i 
donositi rješenja o prestanu državnog vlasništva, sve  u 
sukladno  sa zahtjevima stranaka. 
Postoje odreñena tumačenja ove Zakonske odredbe, da 
bi i zemljište koje je oduzeto ranijim vlasnicima i 
prevedeno na Općinu a nije privedeno svrsi, trebalo 
vratiti ranijim vlasnicima, naravno uz naknadu. 
Meñutim, ovo se još uvijek ne primjenjuje na području 
naše i susjednih općina, pa u tom smislu ova odredba 
još nije potpuno jasna, pa će  od nadležnih organa biti 
potrebno tražiti dodatno tumačenje. 

 
3. Provoñenje postupaka za prodaju zemljišta i 

zgrada u državnom vlasništvu 
  

U 2004. godini planirana je prodaja nekretnina u 
državnom vlasništvu i to: 
- lokacija stare općine  
- lokacija preko puta Srednje škole 
- općinski – zadružni objekti u Voljevcu 
- hangar na Trnovači 
- zemljište za gradnju garaža na Bililu 
- zemljište za proširenje poslovnih prostora na pijaci 

 
4. Nastavak postupka Javnog izlaganja 

podataka o nekretninama i utvrñivanja     
prava na nekretninama. 

 
Kao što je poznato naša općina ne raspolaže skoro 
nikakvom evidencijom o nekretninama. Sve čime 
raspolaže naša općina su podaci aerofotogrametrijskog 
snimanja iz 1984. godine, koje je javno izloženo u samo 
dvije katastarske općine (k.o. Uzričje i k.o. Bojska). Ne 
treba ni napominjati od kolike je važnosti za općinu 
uspostava jedinstvene evidencije o nekretninama i  
prava na nekretninama, tim više što su i 
zemljišnoknjižni podaci koji se nalaze u 
Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda Bugojno 
neažurni, nesreñeni i ne odgovaraju stvarnom stanju, a 
podloge (karte, skice) za te zemljišnoknjižne podatke su 
uništene u ratu. 
Za nastavak javnog izlaganja Potrebita su odreñena 
financijska sredstva. Jedan dio tih sredstava trebala bi 
osigurati općina, a drugi dio sredstava obećala je 
osigurati Federalna uprava za geodetske i 
imovinskopravne poslove Sarajevo.  
U razgovorima sa Federalnom upravom dogovoren je 
nastavak javnog izlaganja i to za k.o. Gornji Vakuf, za 
koju je potrebno izvršiti brojne pripreme i osigurati 
financijska sredstva. 
Nastavak postupka javnog izlaganja i uspostava 
katastra nekretnina pretpostavlja i opremanje katastra 
suvremenijim sredstvima za rad te je za sve ove 
aktivnosti potrebno osigurati do 30.000 KM što svakako 
zavisi od dinamike postupka koji je uglavnom u 
nadležnosti Federalne uprave.   

 
5. Obnova geodetske mreže 

 
Obzirom da je geodetska mreža u ratu uništena, 
traženo je od Federalne uprave za geodetske i 

imovinskopravne poslove da nam pomogne tehnički i 
financijski u obnovi geodetske mreže za što je 
Federalna uprava dala načelnu suglasnost. Ove godine 
planiramo dogovoriti sa federalnom upravom način i 
dinamiku obnove geodetske mreže kao i započeti sa 
njenom obnovom. 

 
6. Rješavanje uzurpacija i razgraničenja 

zemljišta u državnom i privatnom    
vlasništvu. 

Općinska služba za imovinsko pravne poslove i katastar, 
u suradnji sa Općinskim javnim pravobraniocima, štiti 
državnu imovinu i u tom smislu vrši postupke 
razgraničenja državne sa privatnom imovinom na 
zahtjev stranaka i po službenoj dužnosti, a po službenoj 
dužnosti utvrñuje i rješava uzurpacije državne imovine. 

                          
OPĆINSKI NAČELNIK 

   Muftić Salih , dipl.ing.maš. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
36. 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 15. sjednici održanoj 24. veljače 
2004.godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o Informaciji o radu Policijske stanice Gornji 
Vakuf –Uskoplje za 2003. godinu 

 
1. Prihvata se Informacija o radu Policijske stanice 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu , broj o4-
02/4-4-225/04 od 23.1.2004.god. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-33/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
24.veljače 2004. godine                

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
37. 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 15. sjednici održanoj 24. veljače 
2004.godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvješće o radu Općinskog suda za prekršaje 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu 

 
1. Prihvata se Izvješće o radu Općinskog suda za 

prekršaje Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu , 
od 15.02.2004. god. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
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Broj: 01-05-34/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje     
24.veljače 2004. godine                

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
38. 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 15. sjednici održanoj 24. veljače 
2004.godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvješće o radu Biroa-Ispostava za 
zapošljavanje Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 

godinu 
 

1. Prihvata se Izvješće o radu Biroa-Ispostava za 
zapošljavanje  Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu ,od siječanja 2004. godine. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-35/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje     
24.veljače 2004. godine                

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
39. Na temelju članka 26. Zakona o Kantonalnoj upravi 
Srednjobosanskog kantona («Službene novine KSB», 
br.5/98), članka 27. točka h. Zakona o lokalnoj 
samoupravi («Službene novine KSB», br. 1/98), te 
članka 49. stavaka 2. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje»,br.1/01), Prijelazno općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, na 15. sjednici održanoj dana 
24. veljače 2004. godine, d o n o s i: 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o Općinskoj upravi 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o Općinskoj upravi( « Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje» br. 2/01 i  1/02), članak 6. 
točka 6.mijenja se i glasi: 
 
« 6. Služba za skrb stradalnika rata i izbjeglice «.  
 

Članak 2. 
 
Članak 12. iste Odluke mijenja se i glasi : 
 
«  Služba  za  zaštitu  stradalnika  rata  i     izbjeglice « 
 
Općinska služba za zaštitu stradalnika  rata i izbjeglice  
obavlja upravne, stručne i druge poslove koje se 
odnose na: 
 

- praćenje propisa iz nadležnosti Službe za zaštitu 
stradalnika  rata i izbjeglice i donošenje rješenja u 
prvostepenom postupku, 

- davanje prijedloga za jednokratne pomoći RVI i 
porodicama poginulih, 

- pružanje pravne i druge stručne pomoći 
stradalnicima, 

- vršenje isplata stalnih i povremenih novčanih 
pomoći i drugih vidova novčanih     izdvajanja 

- voñenje evidencije prognanih i izbjeglih lica 
sukladno propisima, 

- voñenje evidencije o povratku prognanih i izbjeglih 
lica, 

- koordinaciju rada sa vladinim i nevladinim 
humanitarnim organizacijama, 

- obavljanje nadzora nad radom općinskog 
informativnog centra za povratnike, 

- praćenja ostvarivanja prava prognanih i izbjeglih 
lica u oblasti zdravstva i drugih vidova  skrbi, 

- predlaganje Općinskom vijeću i Općinskom 
načelniku, odluka iz svoje nadležnosti, 

- suradnju sa udrugama vezanim za ovu službu, 
- obavljanje i drugih poslova sukladno zakonima i 

Statutu općine”. 
Članak 3. 

 
Upravne, stručne i druge poslove socijalne i dječje skrbi 
preuzet će JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf – 
Uskoplje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu 
ove Odluke. 

Članak 4. 
 
Općinski načelnik će u roku od 30 dana donijeti izmjene 
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji  Općinske uprave 
općine Gornji Vakuf - Uskoplje , svojim rješenjem 
razriješiti službenike i namještenike  rasporeñene na 
poslovima socijalne i dječje skrbi , te ih Staviti na 
raspolaganje JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 

Članak 5. 
 
JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf – Uskoplje 
preuzet će sredstva , opremu i dokumentaciju vezanu 
za socijalnu skrb iz organa uprave Općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje. 

Članak 6. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom  objave u 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 
Broj:01-05-36/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
24.veljače 2004. 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
40. Na temelju članka 38  točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje(" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 23. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", 
br. 1/01 ), Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf - 
Uskoplje na svojoj  15.sjednici održanoj dana 24. 
veljače 2004. godine, donijelo 
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O D L U  K U 
o utvrñivanju visine naknade za članove 

Izbornog Povjerenstva općine Gornji Vakuf - 
Uskoplje 

 
I 
 

Za Predsjedatelja i članove i Izbornog Povjerenstva 
utvrñuje se mjesečna naknada u paušalnom iznosu od : 
 
- Za predsjedatelja Izbornog Povjerenstva150,00 KM 
- Za člana Izbornog Povjerenstva-----------100,00 KM 
 

II 
 
Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje.  
 

III 
 
Ova Odluka primjenjivat će se za 2004. godinu. 
 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja   u " 
Službenom glasniku općine Gornji vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj:01-05-37/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
24. veljače 2004. god. 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
41. 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 ) a postupajući po zahtjevu 
Redže Šijak, sina Sakiba iz  Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za 
utvrñivanje prava vlasništva na izgrañenom grañevnom 
zemljištu društveno–državnog vlasništva, Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
15. sjednici, održanoj dana  24. veljače  2004. godine  
d o n i  j e l o  j e 

 
R J E Š E NJ E 

 
1. Izuzima se iz posjeda ranijih korisnika neizgrañeno 

grañevno zemljište označeno kao: 
 
- k.č. 1764/22 površine 248 m2  upisano u zk. ul. br. 

2822 k.o. Gornji Vakuf kao      društveno vlasništvo 
sa pravom korištenja Blaške Batinića, pok. Tadije 
sa  1/12 dijela,      Pave Čagelja, pok. Jure sa 1/24 
dijela, Luce Čagelj, roñ. Batinić sa 5/24 dijela, Mate       
Bošnjaka pok. Joze sa 1/6 dijela, Frane Bošnjaka 
pok. Joze sa 1/6 dijela, Dragice       Bošnjak, pok. 
Joze sa 1/6 dijela i Stipe Bošnjaka pok. Joze sa 1/6 
dijela. 

- k.č. 1475/175 površine 165 m2 upisano u zk. ul. br. 
3894 k.o. Gornji Vakuf kao    društveno vlasništvo 
sa pravom korištenja SIZ-a za stambeno-
komunalnu djelatnost sa   1/1 dijela. 
Navedene parcele izuzimaju 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 Redže Šijak, sina Sakiba iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za  parcelu 

k.č. 1764/22 jer su se raniji vlasnici odrekli iste u 
korist podnosioca zahtjeva. 
Imenovani je dužan platiti naknadu za zemljište za 
k.č. 1475/175 na račun općine Gornji   Vakuf-
Uskoplje, u visini koja će se odrediti posebnim 
sporazumom izmeñu Redže Šijak i    općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

 
4. Imenovani je dužan su platiti naknadu za 

pogodnost zemljišta ( rentu ) u iznosu   od 770,00 
KM (sedamstosedamdesetkonvertibilnihmaraka)  
na račun općine Gornji  Vakuf-   Uskoplje.   

 
5. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravosnažnosti ovog     rješenja , 
na temelju istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženih korisnika na zemljištu     iz točke 1. ovog 
rješenja, te izvrši upis prava vlasništva na zemljištu 
iz točke 2. izreke      rješenja u korist Redže Šijak, 
sina Sakiba iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 
dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Redžo Šijak, sin Sakiba iz Gornjeg Vakufa-Uskoplje, 
obratio se putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se u 
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. 1764/22 površine 248 
m2  upisano u z.k. ul. br. 2822 k.o. Gornji Vakuf i k.č. 
1475/175 površine  165 m2   upisano u zk. ul. broj 3894 
k.o. Gornji Vakuf . 
   
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-176/02 od 

08.05.2002. godine 
- zemljišnoknjižni izvadci iz zemljišnoknjižnih 

uložaka  broj 3894 i 2822 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 
porodične stambene  zgrade. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatcima broj 3894 i 2822 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 podnosioca 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 grañevinskim zemljištem, te da u 
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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 
državnom vlasništvu 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 obavezu 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 korisnici odrekli naknade 
za izuzeto zemljište u korist i u ime podnosioca 
zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. stavak 1. izreke 
ovog rješenja. 
Imenovani je dužan platiti naknadu za zemljište u 
državnom vlasništvu na kojem je izgrañen objekt u 
visini koja će biti odreñena sporazumom sa Redžom 
Šijak. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja zasniva se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
temelju članka 6.   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. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-38/04 
Gornji Vakuf -Uskoplje 
24.veljače 2004.      

 
PREDSJEDATELJ  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Milić, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
42. 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 Dževada Gudića sina 
Mehmeda iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za utvrñivanje 
prava vlasništva na izgrañenom grañevnom zemljištu 
društveno – državne svojine, Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 15. sjednici, 
održanoj dana 24. veljače 2004.god. 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.12/50 na kojem je izgrañen 
poslovni prostor ,a koje je upisano u zk.ul.broj 861 
na SIZ-u za stambeno-komunalnu djelatnost općine 
Gornji Vakuf,  sve k.o. Gornji Vakuf, u korist 
Dževada (Mehmeda) Gudića, sa 1/1 dijela.  
 

2. Imenovani nije dužan platiti niti naknadu za 
zemljište, niti naknadu za rentu jer je iste       
uplatio kupovinom poslovnog prostora od SIZ-a za 
stambeno-komunalnu  djelatnost. 

 
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 Dževada( Mehmeda ) Gudića iz 
Gornjeg Vakufa –       Uskoplja, sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Dževad (Mehmeda) Gudić iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja 
, se obratio putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se  utvrdi 
pravo vlasništva na gradskom grañevnom zemljištu u 
društvenom vlasništvu navedenom u točki 1. izreke 
ovog rješenja ,označenom kao k.č. 12/50 na kojem je 
izgrañen poslovni prostor, a koje je  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: 
- ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora 
- z.k. izvadak broj 861 k.o. Gornji Vakuf, 
- ugovor o kupoprodaji garaže te rješenje o 

pretvorbi istih u poslovni prostor i  
- ugovor o zamjeni poslovnih prostora OV 

broj:1045/98 od 12.11.1998 god. 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priložene ugovore i rješenja utvrñeno je da je 
imenovani Dževad Gudić vlasnik poslovnog prostora i 
zemljišta k.č.12/50 na kojem je ovaj sagrañen. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen  gore navedeni objekti u posjedu 
podnosioca 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 grañevinskim 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 obavezu 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 
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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 navedenom objektu odnosno 
zemljištu pod istim, kupovinom izgrañenih objekta -
garaža te pretvorbom istih u poslovni prostor u 
sukladno sa odredbama Zakona o prostornom ureñenju 
i Zakona o grañenju,  te zamjenom ovoga za poslovni 
prostor u vlasništvu Mirsada Gudića po ugovoru o 
zamjeni Ov broj:1045/98 od 12.11.1998 god. kao i 
činjenicu da je SIZ bio u obasvezi izvršiti cijepanje u 
sukladno sa planom parcelacije i omogućiti uknjižbu 
zemljišta i objekta, 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 Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj:01-05-39/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
24.febrara 2004.god. 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
43. 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 DOO « ROSE WOOD « 
Gornji Vakuf – Uskoplje iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja 
zastupano po direktoru Enesu Čemeru iz Gornjeg 
Vakufa - Uskoplja, za utvrñivanje prava vlasništva na 
izgrañenom grañevnom zemljištu društveno – državne 
svojine, Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj  15. sjednici, održanoj dana 24. 
veljače 2004. 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.1633/13 upisano u zk.ul. broj 
4698 k.o. Gornji Vakuf kao društveno (državno ) 
vlasništvo sa pravom korištenja na ime općine 
Gornji Vakuf, odnosno k.č 1287 k.o. Bistrica – 
podatak novog premjera, na kojem je izgrañen 
proizvodni  prostor – hala za obavljanje privredne 
djelatnosti , na ime DOO « ROSE WOOD « Gornji 
Vakuf - Uskoplje  sa 1/1 dijela.  

 
2. Imenovani je dužan platiti niti naknadu za 

dodijeljeno zemljište u iznosu od 14.070,00 
(slovima četrnaesthiljadasedamdesetkonvertibilnih 
maraka), a naknadu za rentu nije dužan platiti jer 
je ista uračunata u cijenu grañevne parcele. 

 

3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Bugojno će 
po pravosnažnosti ovog rješenja , na temelju istog 
i prijavnog lista izvršiti uknjižbu prava vlasništva na 
zemljištu iz točke 1. izreke ovog rješenja u korist 
DOO « ROSE WOOD « Gornji Vakuf – Uskoplje iz 
Gornjeg Vakufa – Uskoplja, sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
DOO «ROSE WOOD « Gornji Vakuf - Uskoplje iz 
Gornjeg Vakufa - Uskoplja zastupano po direktoru 
Enesu Čemeru iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja, se obratilo 
putem Općinske službe za imovinsko pravne poslove i 
katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se  utvrdi pravo 
vlasništva na zemljištu iz točke 1. izreke ovog rješenja, 
koje je   u društvenom vlasništvu u industrijskoj zoni « 
Batuški lug « označenom kao k.č. 1633/13 na kojem je 
izgrañen proizvodni prostor-hala , a    upisano je u z.k. 
ul. br. 4698 k.o. Gornji Vakuf kao društvena svojina sa 
pravom korištenja općine Gornji Vakuf .  
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- rješenje o urbanističkoj suglasnosti broj 07/1-23-

101/04 od 12.02.2004. god. 
- kupoprodajni ugovori broj 06/1-31-109/8 od 

25.06.1998 i 06/4-952-10/98 od 26.06.1998. 
godine. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 
izreke ovog rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
proizvodnog objekta - hale. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu i vlasništvu 
podnositelja zahtjeva, a da je prema zk. izvatku broj 
4698 k.o. Gornji Vakuf predmetno zemljište 
neizgrañeno i uknjiženo kao društvena svojina sa 
pravom korištenja općine Gornji Vakuf . 
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 grañevinskim zemljištem, a vezano 
za  odredbu članka 61. ZGZ-u. kojim je predviñeno da 
se na grañevnom zemljištu u državnom vlasništvu 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 obavezu 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.   

  
Naknada za zemljište i naknada za rentu obračunate su 
i uračunate u cijenu grañevne parcele koja iznosi 
14.070,00 KM i iste je podnosilac zahtjeva dužan 
uplatiti na račun općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 
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POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
 

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
Broj:01-05-40/04 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
24.veljače 2004.  

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
44. 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-Uskoplje « broj 2/02 ) a postupajući po 
zahtjevu Zrinke Matić, roñ. Rajić i Nedeljka Matića sina 
Pere iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za utvrñivanje prava 
vlasništva na izgrañenom grañevnom zemljištu 
društveno–državnog vlasništva, Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 15. 
sjednici,  održanoj  dana 24. veljače  2004.   godine    
d o n i  j e l o    j e 

 
R J E Š E NJ E 

 
1. Izuzima se iz posjeda ranijih korisnika neizgrañeno 

grañevno zemljište označeno kao k.č. 1712/2, 
površine 885 m2, upisano u zk. ul. broj 3545 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Abdulaha Dedića Derviševa sa 21/224 
dijela, Tahire Bukarić um. Hasana sa 1/48 dijela, 
Hamide Bukarić um. Hasana sa 1/48 dijela, Hamida 
Bukarića um. Hasana sa 1/24 dijela, Safeta 
Bukarića um. Hasana sa 1/24 dijela, Hamdije 
Granića Muharemova sa 21/224 dijela, Anñe Rajić, 
roñ. Zrno sa  35/336 dijela, Ilije Rajića Markova sa 
35/336 dijela, Zdravka Rajića Markova sa 35/336 
dijela, Huse Bukarića Mehinog sa 693/2240 dijela, 
Rukije Mišić roñ. Bukarić sa 21/2240 dijela i Zahida 
Bukarića Mehinog sa 126/2240 dijela, a stvarni 
korisnik je Ilija Rajić sin Marka iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja. 
Navedena parcela po novom premjeru označena je 
kao k.č. 1427/2  k.o. Gornji Vakuf. 
Navedeno zemljište 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 Zrinke Matić, roñ. Rajić kći 
Ilije i Nedeljka Matića sina Pere iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja sa po 1/2 dijela. 

 
3. Imenovani nisu dužni platiti naknadu za  

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

       
4. Imenovani su dužni su platiti naknadu za 

pogodnost zemljišta ( rentu ) u iznosuod   KM 
485,00 KM 
(četristosamdesetpetkonvertibilnihmaraka)  na 
račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 15 
dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.   

 

5. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 
Bugojno da po pravosnažnosti ovog     rješenja, na 
temelju istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženih korisnika na zemljištu iz     točke 1. ovog 
rješenja, te izvrši upis prava vlasništva na zemljištu 
iz točke 2. izreke     rješenja u korist Zrinke Matić, 
roñ. Rajić kći Ilije i Nedeljka Matića sina Pere iz  
Gornjeg     Vakufa  Uskoplja sa po 1/2 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Zrinka Matić, roñena Rajić i Nedeljko Matić, obratili su 
se putem Općinske službe za imovinsko pravne poslove 
i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da im se u 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. 1712/2 površine 885 m2  upisano u 
z.k. ul. br. 3545 k.o. Gornji Vakuf, odnosno po novom 
premjeru označena kao  k.č. 1427/2 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-547/03 od 

19.12.2003 . godine 
- zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog 

uloška  broj 3545 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 ovog rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
porodične stambene  zgrade.  
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 3545 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. izreke ovog rješenja. 
U daljnjem postupku je utvrñeno je da je stvarni 
korisnik navedene parcele Ilija Rajić, sin Marka koji je 
na toj parceli prije više od 30 godina izgradio stambeni 
objekt koji je u ratu porušena  a sada je obnovljen. 
Ilija Rajić saslušan je kod imovinsko pravne službe i isti 
je izjavio da se ne protivi dodjeli tog zemljišta 
podnosiocima zahtjeva. 
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 podnosioca 
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 grañevinskim 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 
državnom vlasništvu 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 obavezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno grañevno zemljište na korištenje 
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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 korisnici odrekli naknade 
za izuzeto zemljište u korist i u ime podnosioca 
zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. stavak 1. 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. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

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

 
Broj:01-02-41/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
24. veljače 2004. 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
45. 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-Uskoplje « broj 2/02 ) a postupajući po 
zahtjevu Luce Prskalo, roñ. Posavac, kći Mate iz Voljica, 
za utvrñivanje prava vlasništva na izgrañenom 
grañevnom zemljištu društveno–državnog vlasništva, 
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 24.veljače 2004. 
godine  d o n i  j e l o  j e 
 

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

grañevno zemljište označeno kao k.č. 2046/6, 
površine 794 m2, upisano u zk. ul. broj 4750 k.o. 
Gornji Vakuf   kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Nurudina Redžebašića Abdulahova sa 
1/2 dijela, Memune Redžebašić, udate Elezović sa 
1/8 dijela, Minke Redžebašić udate Dogledenić sa 
1/8 dijela, Mehmeda Redžebašića, Smailova sa 1/8 
dijela i Fatime Redžebašić udate Šehić sa 1/8 
dijela. 
Navedena parcela po novom premjeru označena je 
kao k.č. 444/5  k.o. Gornji Vakuf. 
Navedeno zemljište 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 Luce   Prskalo, roñ. 

Posavac, kći Mate iz Voljica, iz Voljica, općina 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1     dijela. 

3. Imenovana nije dužna platiti naknadu za  
dodijeljeno zemljište jer su se raniji vlasnici odrekli 
iste u korist podnositelja zahtjeva. 

       
4. Imenovana je dužna su platiti naknadu za 

pogodnost zemljišta ( rentu ) u iznosu      od  
1155,00 KM 
(hiljadustopedesetpetkonvertibilnihmaraka)  na 
račun općine Gornji      Vakuf-Uskoplje u roku od 
15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
5. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravosnažnosti ovog     rješenja , 
na temelju istog  izvrši brisanje uknjiženih korisnika 
na zemljištu iz točke 1.     ovog rješenja, te izvršiti 
upis prava vlasništva na zemljištu iz točke 2. izreke     
rješenja u korist Luce Prskalo, roñ. Posavac kći 
Mate  iz Voljica, Gornji Vakuf-Uskoplje     sa 1/1 
dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Luca Prskalo, roñ. Posavac iz Voljica, obratila se putem 
Općinske službe za imovinsko pravne poslove i katastar 
Prijelaznom općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-
Uskoplje sa zahtjevom da joj se u 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. 2046/6 površine 794 m2  upisano u 
z.k. ul. br. 4750 k.o. Gornji Vakuf, odnosno po novom 
premjeru označena kao  k.č. 444/5 k.o. Gornji Vakuf. 
   
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-2084/03 od 

09.12.2003 . godine 
- zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog 

uloška  broj 4750 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 ovog rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
poslovno stambene  zgrade. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 4750 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 podnosioca 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 grañevinskim 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 
državnom vlasništvu na kojem je izgrañena zgrada bez 
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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 obavezu 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 korisnici odrekli naknade 
za izuzeto zemljište u korist i u ime podnosioca 
zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. stavak 1. 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. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-42/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
24. veljače 2004.    

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
46. Na temelju  članka 16. stavaka 1. i članka 19. 
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 Bušatlić Nedžada i Edine iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za  dodjelu grañevnog 
zemljišta u društvenom-državnom  vlasništvu  Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
15. sjednici, održanoj dana 24. veljače 2004. godine  d 
o n i  j e l o  j e 
 

R J E Š E NJ E 
         
1. Nedžadu (Omera) Bušatlić i Edini (Mustafe) Bušatlić 

iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja dodjeljuje se i ustupa 
na korištenje radi proširenja grañevne parcele, 
grañevno zemljište označeno kao k.č. 2192/22 
površine 56 m2 (podaci novog premjera), upisano u 
popisni list broj korisnika 1016 k.o. Gornji Vakuf na 
ime SO Gornji Vakuf sa 1/1 dijela. 

   
2. Imenovani su dužni platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište u iznosu od 840,00KM 
(osamstočetrdesetkonvertibilnihmaraka) na račun 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje po pravosnažnosti 
ovog rješenja. 

3. Imenovani nisu dužni platiti naknadu za rentu s 
obzirom da se dodjela vrši radi proširenja grañevne 
parcele dodijeljene 1999. godine. 

 
4. U postupku izlaganja na javni uvid podataka o 

premjeru i katastru nekretnina i utvrñivanja prava 
na nekretninama, na temelju ovog rješenja upisati 
će se pravo vlasništva na zemljištu iz točke 1. ovog 
rješenja u korist Nedžada (Omera) Bušatlić i Edine 
(Mustafe) Bušatlić sa po 1/2 dijela.  

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Nedžad i Edina Bušatlić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
obratili su putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da im se u 
sukladno sa urbanističkom suglasnosti, neposrednom 
pogodbom,  dodijeli gradsko grañevno zemljište u 
državnom vlasništvu označeno kao k.č. 2192/22 
površine 56 m2  upisano u popisni list broj korisnika 
1016 k.o. Gornji Vakuf na ime SO Gornji Vakuf.  

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-834/03 od 

20.05.2003. godine 
- rješenje od dodjeli zemljišta na korištenje radi 

grañenja broj 02/1-31-320/8 od 15.07.1999.  
- popisni list broj korisnika 1016 k.o. Gornji Vakuf 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  utvrñeno je 
da je dozvoljeno proširenje grañevne parcele na dio k.č. 
2192/1, nakon čega je vještak geometar izvršio 
cijepanje te parcele.  
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 2192/22 , 
nastala od 2192/1, površine 56 m2 i tako da je 
urbanistička parcela formirana od k.č.2192/6 i 
k.č.2192/22 ukupne površine 426 m2.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. i 16. Zakona o grañevnom zemljištu (u daljnjem 
tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina raspolaže 
gradskim grañevinskim zemljištem, te da u cilju 
privoñenja svrsi istog donosi rješenje o preuzimanju 
zemljišta u sukladno sa regulacijskim planom, i članka 
19. ZGZ-u kojim je odreñeno da se oblik i površina 
parcele gradskog grañevnog zemljišta može mijenjati 
samo u sukladno sa postupkom privoñenja zemljišta 
namjeni u sukladno sa regulacijskim planom i planom 
parcelacije to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. izreke 
rješenja. 

 
Imenovani nisu dužni uplatiti naknadu za rentu jer su tu 
obavezu ispunili prilikom dodjele zemljišta k.č. 2192/6, 
rješenjem broj 02/1-31-320/8 od 15.07.1999. godine, 
ali su dužni platiti naknadu za dodijeljeno zemljište u 
visini koja je utvrñena u članku 2. izreke ovog rješenja, 
sve na temelju članka 62.  ZGZ –u. 

 
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 Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
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Broj:01-05-43/04 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
24. veljače 2004. 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
47. 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 Mirsad Gudić sin 
Mehmeda iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za utvrñivanje 
prava vlasništva na izgrañenom grañevnom zemljištu 
društveno – državne svojine, Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 15. sjednici, 
održanoj dana 24.veljače 2004.god.  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.12/51, k.č.12/52,       
k.č.12/53, k.č.12/54 i k.č.12/55 na kojem je 
izgrañen poslovni prostor a koje je       upisano  u 
zk.ul.broj 861 na SIZ-u za stambeno-komunalnu 
djelatnost općine Gornji      Vakuf,  sve  k.o. Gornji 
Vakuf, u korist Mirsada /Mehmeda/ Gudića, sa 1/1 
dijela.  

 
Imenovani nije dužan platiti niti naknadu za 
zemljište, niti naknadu za rentu jer je iste uplatio 
kupovinom poslovnog prostora i garaža pretvorenih 
u poslovni prostor od SIZ-a za stambeno-
komunalnu  djelatnost. 

 
Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Bugojno će 
po pravosnažnosti ovog rješenja , na      temelju 
istog i prijavnog lista izvršiti uknjižbu prava 
vlasništva na zemljištu iz točke 1.      izreke ovog 
rješenja u korist Mirsada ( Mehmeda ) Gudića iz 
Gornjeg Vakufa –      Uskoplja, sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Mirsad (Mehmeda) Gudić iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja , 
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. 12/51, 
k.č.12/52, k.č.12/53, k.č.12/54 i k.č.12/55 na kojem je 
izgrañen poslovni prostor, a koje je  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: 
- ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora 
- z.k. izvadak broj 861 k.o. Gornji Vakuf, 
- ugovor o kupoprodaji garaže te rješenje o pretvorbi 

istih u poslovni prostor i  
- ugovor o zamjeni poslovnih prostora Ov 

broj:1045/98 od 12.11.1998 god. 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

Uvidom u priložene ugovore i rješenja utvrñeno je da je 
imenovani Mirsad Gudić vlasnik poslovnog prostora i 
zemljišta  označenog kao k.č.12/51,k.č.12/52, 
k.č.12/53, k.č.12/54 i k.č.12/55 na kojem je ovaj 
sagrañen. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenim 
parcelama izgrañen  gore navedeni objekt u posjedu 
podnosioca 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 grañevinskim 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 obavezu 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 objekta 
(poslovnog prostora i garaža te pretvorbom istih u 
poslovni prostor u sukladno sa odredbama Zakona o 
prostornom ureñenju i Zakona o grañenju), te da je SIZ 
bio u obasvezi izvršiti cijepanje u sukladno sa planom 
parcelacije i omogućiti uknjižbu zemljišta i objekta, 
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 Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-44/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
14.veljače 2004.god.                           

                 PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
48. 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-Uskoplje « broj 2/02 ) a postupajući po 
zahtjevu Ljupka Juričevića, sina Marijana iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja, za utvrñivanje prava vlasništva na 
izgrañenom grañevnom zemljištu društveno–državnog 
vlasništva, Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 
24.veljače 2004. godine  d o n i  j e l o  j e 
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R J E Š E NJ E 
 
1. Izuzima se iz posjeda ranijih korisnika neizgrañeno 

grañevno zemljište označeno kao k.č. 10/94, 
površine 251 m2, upisano u zk. ul. broj 3394 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Devlete Mavrković, roñ. Rustempašić sa 
1/8 dijela i Salima Mavrkovića Muhamedova sa 7/8 
dijela. 
Navedena parcela po novom premjeru označena je 
kao k.č. 1388 (dio) iz popisnog lista broj korisnika 
525 k.o. Gornji Vakuf. 
Navedeno zemljište 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 Ljupka Juričevića, sina 
Marijana 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 podnosioca zahtjeva. 

       
4. Imenovani je dužan su platiti naknadu za 

pogodnost zemljišta (rentu) u iznosu od 2594,5 KM 
dvijehiljadepetstodevedesetčetirikonvertibilnemarke
ipedesetfeningi)  na račun općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 15 dana od dana 
pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
5. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravosnažnosti ovog rješenja , na 
temelju istog  izvrši brisanje uknjiženih korisnika na 
zemljištu iz točke 1. ovog rješenja, te izvršiti upis 
prava vlasništva na zemljištu iz točke 2. izreke 
rješenja u korist Ljupka Juričevića, sina Marijana iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Ljupko Juričević, sin Marijana iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, obratio se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se u 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. 
10/94 površine 251 m2  upisano u z.k. ul. br. 3394 k.o. 
Gornji Vakuf, odnosno po novom premjeru označena 
kao dio k.č. 1388 k.o. Gornji Vakuf. 
   
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-2084/03 od 

09.12.2003 . godine 
- zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog 

uloška  broj 3394 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 ovog rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
poslovno stambene  zgrade. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 3394 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 podnosioca 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 
državnom vlasništvu 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 obavezu 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 korisnici odrekli naknade 
za izuzeto zemljište u korist i u ime podnosioca 
zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. stavak 1. 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. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-45/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
24. veljače 2004. 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
49. 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-Uskoplje « broj 2/02 ), a postupajući po 
zahtjevu Žarka Šarića, sina Mije iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, za utvrñivanje prava vlasništva na izgrañenom 
grañevnom zemljištu društveno–državnog vlasništva, 
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
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na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 24. veljače 
2004.godine  d o n i  j e l o  j e 
 

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

grañevno zemljište označeno kao k.č. 2119/9, k.č. 
2119/11 i k.č. 2119/13, upisano u zk. ul. broj 2972 
k.o.   Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa 
pravom korištenja Stjepana Matana, pok. Mijata sa 
1/1 dijela. 
Navedene parcele po novom premjeru označene su 
kao k.č. 1551/8 i 1551/2 k.o. Gornji      Vakuf. 
Navedeno zemljište 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 Žarka   Šarića, sina Mije iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za  

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

       
4. Imenovani je dužan su platiti naknadu za 

pogodnost zemljišta (rentu) u iznosu od 776,65 KM 
(sedamstsedamdesetšestkonvertibilnihmarakaišezd
esetpetfeninga)  na   račun općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 15 dana od dana 
pravosnažnosti ovog    rješenja.   

 
5. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravosnažnosti ovog      rješenja , 
na temelju istog  izvrši brisanje uknjiženog 
korisnika na zemljištu iz točke 1.       ovog rješenja, 
te izvrši upis prava vlasništva na zemljištu iz točke 
1. izreke rješenja u      korist Žarka Šarića, sina 
Mije iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Žarko Šarić, sin Mije iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
obratio se putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se u 
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. 2119/9, k.č. 2119/11 i 
k.č. 2119/13 upisano u z.k. ul. br. 2972 k.o. Gornji 
Vakuf, odnosno po novom premjeru označeno kao  k.č. 
1551/8 i k.č. 1551/2 k.o. Gornji Vakuf. 
   
Uz zahtjev je priloženo slijedeće: 

- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-389/02 od 
11.04.2002 . godine 

- zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog 
uloška  broj 2972 k.o. Gornji Vakuf. 

Nakon provedenog postupka utvrñeno je slijedeće: 
 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 
izreke ovog rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
porodične stambene  zgrade. 
 

Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 2972 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 podnosioca 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 grañevinskim zemljištem, te da u 
cilju privoñenja svrsi istog donosi rješenje o izuzimanju 
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 
državnom vlasništvu 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 obavezu 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 korisnici odrekli naknade 
za izuzeto zemljište u korist i u ime podnosioca 
zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. stavak 1. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja zasniva se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena je na 
temelju članka 6.  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. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-46/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
24. veljače 2004.god. 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof.   
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
50. 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-Uskoplje « broj 2/02 ) a postupajući po 
zahtjevu Fehima Šupčića, sina Sejfe iz Pridvoraca, 
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općina Gornji vakuf-Uskoplje za utvrñivanje prava 
vlasništva na izgrañenom grañevnom zemljištu 
društveno–državnog vlasništva, Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 15.  
sjednici, održanoj dana 24. veljače 2004. 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. 37/3, 
površine 421 m2, upisano u zk. ul. broj 1739 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Edibe Hadžiavdić Hasanove sa 1/1 dijela. 
Navedena parcela po novom premjeru označena 
je kao k.č. 2193/3  k.o. Gornji Vakuf. 

Navedeno zemljište 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 Fehima Šupčića, sina Sejfe 
iz Pridvoraca, općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 
dijela. 

 
3. Imenovani nije dužna platiti naknadu za  

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

       
4. Imenovani je dužan  platiti naknadu za pogodnost 

zemljišta ( rentu ) u iznosu od  452,00 KM 
(četristopedesetdvijekonvertibilnemarke)  na račun 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 15 dana od 
dana pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
5. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravosnažnosti ovog     rješenja , 
na temelju istog i prijavnog lista  izvrši brisanje 
uknjiženog korisnika na zemljištu      iz točke 1. 
ovog rješenja, te izvrši upis prava vlasništva na 
zemljištu iz točke 2. izreke     rješenja u korist 
Fehima Šupčića, sina Sejfe  iz Pridvoraca, Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa 1/1      dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Fehim Šupčić, sin Sejfe iz Pridvoraca, obratio se 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, 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. 37/3 površine 421 m2  upisano u 
z.k. ul. br. 1739 k.o. Gornji Vakuf, odnosno po novom 
premjeru označena kao  k.č. 2193/3 k.o. Gornji Vakuf. 
   
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-2240/03 od 

18.12.2003 . godine 
- zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog 

uloška  broj 1739 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 ovog rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
poslovno stambene  zgrade. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 1739 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnika iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba utvrdila je da se uknjiženi korisnik vodi 
kao goli zemljišnoknjižni korisnik, a da su stvarni 
korisnici Ibrahim Demirović sin Hañe i Hajra Palačkić, 
roñ. Demirović, kći Hadže. U daljnjem postupku 
saslušan je Demirović Ibrahim, a isti je,  u svoje i u ime 
svoje sestre Hajre  izjavio da se ne protive izuzimanju 
navedenog zemljišta i dodjeli istog u korist podnosioca 
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 grañevinskim 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 
državnom vlasništvu 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 obavezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno grañevno zemljište na korištenje 
i za ureñenje grañevnog zemljišta), a u ssvezi 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 su se raniji korisnici odrekli naknade za 
izuzeto zemljište u korist i u ime podnosioca zahtjeva, 
odlučeno je kao u točki 3. stavak 1. 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. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-02-47/04 
Gornji Vakuf-Uskolje 
24.veljače 2004.  

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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OPĆINSKI NAČELNIK 
 
51. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1481/03 
Nadnevak: 11.12. 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 

Alojzu Mabiću  
 
I 
 

Alojzu Mabiću 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 – Potpora povratku  Proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za namjene –za 
pokrivanje troškova priključka na vodovodnu mrežu . 

 
III 

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

 
IV 

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

           OPĆINSKI NAČELNIK 
 Salih Muftić,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
52. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-69 
Nadnevak: 14.01. 2004.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 Sofo  

 
I 
 

Muharemu Sofo iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu u iznosu od 
30,00 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 –
socijalna pomoć . 

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

 
IV 

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

           OPĆINSKI NAČELNIK 
 Salih Muftić,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
53. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-68 
Nadnevak: 16.01. 2004.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 

MRK "Sloga – Gornji Vakuf" 
 
I 

 
MRK "Sloga" - Gornji Vakuf " iz općine Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. 
godinu u iznosu od 400,00 KM . 

 
II 

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

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

 
IV 

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

                            Salih Muftić,dipl.ing.maš.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
54. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-83 
Nadnevak: 19.01. 2004.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 2004. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/04 ), 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 

Miloj Zelić 
 
I 
 

Miloj Zelić 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 – Potpora povratku  Proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu za namjene –potpora 
povratku 

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

 
IV 

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

           OPĆINSKI NAČELNIK 
 Salih Muftić,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
55. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-110 
Nadnevak: 22.01. 2004.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 

Almiru Karadža  
 
I 
 

Almiru Karadža 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 –
socijalna pomoć 

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

 
IV 

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

           OPĆINSKI NAČELNIK 
 Salih Muftić,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
56. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-160 
Nadnevak: 28.01. 2004.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 2004. 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 2004. godinu u iznosu od 500,00 KM . 
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II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi Dom kulture Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu za namjene – 
tekuće aktivnosti . 

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

 
IV 

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

Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
57. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-169 
Nadnevak: 28.01. 2004.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 

siječanj  2004. godine 
 
I 

 
Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec siječanj 2004. godine 
zaposlenima u Organu uprave općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje . 

II 

 
Visina naknade isplatit će se u iznosu od 8,00 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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
58. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1480 

Nadnevak: 29.01. 2004.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 – Gornji Vakuf" 
I 

 
HNK "Sloga" - Gornji Vakuf " iz općine Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. god. 
u iznosu od 800,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi organizacijama iz oblasti sporta  
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti 

 
III 

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

 
IV 

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

                            Salih Muftić,dipl.ing.maš.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
59. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-160 
Nadnevak: 28.01. 2004.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 2004. godinu 

"BZK Preporod" 
I 

 
"BZK Preporod" iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM . 
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II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi organizacijama iz oblasti kulture 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti 
 

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

 
IV 

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

Salih Muftić,dipl.ing.maš. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
60. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-194 
Nadnevak: 13.02. 2004.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 2004. godinu 

MRK "Sloga – Gornji Vakuf" 
I 

 
MRK "Sloga" - Gornji Vakuf " iz općine Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2004. god. 
u iznosu od 1.500,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi organizacijama iz oblasti sporta  
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu za namjene – troškovi kotizacije 

 
III 

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

 
IV 

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

                            Salih Muftić,dipl.ing.maš.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

61. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-338 
Nadnevak: 16.02. 2004.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u ssvezi sa člankom 75.stavakom 1. točkom 
4. Pravilnika o knjigovodstvu Proračuna u FBiH ( 
«Službene novine FBiH» , broj 56/02 ), Općinski 
načelnik u suglasnosti Zamjenika općinskog načelnika, d 
o n o s i : 
 

ODLUKU 
O ISKNJIŽAVANJU STALNIH SREDSTAVA – 

rashodovanih stalnih sredstava 
 
I 
 

Ovom Odlukom isknjižavanju se sljedeća sredstva : 
 
1. konto 011-011312- računar u vrijednosti od 

1.000,00 KM 
2. konto 011-011312- računar u vrijednosti od  
      350,00 KM 
3. konto 011-313001- telefon u vrijednosti  od  
      350,00 KM 
4. konto 011-313001 - telefon u vrijednosti od 

123,57 KM 
 

II 
 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije . 
 

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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                            
Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i 
drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( 
« Sl. novine FBiH», br.12/03) u postupku imenovanja 
na poziciji u reguliranim tijelima iz nadležnosti općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje, Povjerenstvo za izbor i 
imenovanja Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje, objavljuje ; 
 

NATJEČAJ 
za pozicije u reguliranim tijelima općine 

Gornji vakuf – Uskoplje 
 
1. Upravno vijeće JU Veterinarska postaja 

Gornji Vakuf –Uskoplje 
 

a)  Predsjednik upravnog vijeća ----------------------1 
b)  Član upravnog vijeća-------------------------------4 

      ( 4 člana ispred osnivača, 1 član iz reda uposlenih ) 
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2. Upravno vijeće JKP « Radovina « Gornji 
Vakuf – Uskoplje 

 
a) Predsjednik upravnog vijeća-----------------------1 
b) Član upravnog vijeća--------------------------------4 

   
3. Upravno vijeće JU Centar za socijalni rad 

Gornji Vakuf –Uskoplje 
 

a) Predsjednik upravnog vijeća-----------------------1 
b) Član upravnog vijeća--------------------------------4 

      ( 2 člana ispred osnivača, 2 člana iz reda uposlenih,   
        1 član ispred resornog kantonalnog   ministarstva) 
 

OPIS POZICIJA 
 
Predsjednik Upravnog vijeća javnih poduzeća i ustanova 
rukovodi sjednicama Upravnog vijeća, stara se o 
pripremi materijala za sjednice Upravnog vijeća i o 
izvršavanju akata Upravnog vijeća i obveza prema 
općini Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća obavlja i druge poslove 
utvrñene statutom i drugim aktima javnih poduzeća i 
ustanova. 
 
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća javnih poduzeća i 
ustanova nadziru rad i poslovanje ravnatelja / uprave 
poduzeća – ustanove, a naročito u segmentu 
upravljanje i raspolaganje kapitalom i imovinom 
poduzeća-ustanove, utvrñuju politiku razvoja , 
razmatraju i usvajaju izvješća o poslovanju, predlažu 
raspodjelu način upotrebe dobiti, odnosno način pokrića 
gubitka u poslovanju, te obavljaju druge poslove 
sukladno sa zakonom i statutom javnog poduzeća – 
ustanove. 
 
Mandat predsjednika i članove Upravnih vijeća je četiri 
godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno 
sa zakonom. 
 
Naknadu za rad predsjednika i članove upravnog vijeća 
utvrñuje osnivač javnih poduzeća – ustanova i ista se 
isplaćuje iz sredstava javnih poduzeća-ustanova. 
 
• Kandidati za imenovanje na poziciji u reguliranim 

tijelima općine Gornji Vakuf – Uskoplje moraju    
ispunjavati : 

 
- opće i 
- posebne uvjete 

 
Opći uvjeti za imenovanje na poziciju u reguliranim 
tijelima općine Gornji Vakuf – Uskoplje su : 
 

- da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
- da je stariji od 18 godina, 
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat 

disciplinske mjere u razdoblju od tri godine 
prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,  

- da nije pod optužnicom Meñunarodnog suda 
za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ( članak  
IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), 

- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu 
članka 5. Zakona o ministarskim , vladinim i 
drugim imenovanjima FBiH (« Službene novine 
FBiH», br. 12/03) , 

- da nije član organa zakonodavne, izvršne ili 
sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o 
sukobu interesa («Sl. glasnik BiH « br. 16/02), 

- da nema privatni/financijskih interesa u 
instituciji u kojoj se kandidira 

- da nije osuñivan za krivično djelo i za privredni 
prijestup nespojive s dužnošću u instituciji u 
koju se kandidira, pet godina od dana 
pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme 
zatvorske kazne, 

- da  nije osoba kojem je pravomoćnom 
presudom suda zabranjeno obavljanje 
aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se 
kandidira, 

- da nije stariji od 70 godina na dan 
imenovanja, 

 
Posebni uvjeti za imenovanje na pozicije u reguliranim 
tijelima općine Gornji Vakuf – Uskoplje su ; 
 

- VSS ( VII/1 ) , izuzetno VŠS ( VI/1 ) 
- Pet godina radnog iskustva, 
- Uživanje ugleda u lokalnoj zajednici 
- Da nije član više od jednog Upravnog ili 

Nadzornog vijeća 
- Sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno 

obavljanje upražnjene pozicije, 
- Sposobnost nepristranog donošenja odluka, 
- Komunikacijske i organizatorske sposobnosti, 
- Rezultati rada ostvareni tijekom poslovne 

karijere, 
 
• Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u 

roku od 8 ( osam ) dana od isteka roka za    
podnošenje prijave neće biti uzeti u razmatranje u 
daljem postupku imenovanja. Rok za     
podnošenje prijave računa se prema datumu 
objave oglasa u glasniku koji zadnji objavi ovaj   
oglas. 

 
• Potrebni dokumenti 
 
Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, 
adresu stana i kontakt telefon. 
Uz prijavu treba dostaviti: 
- ovjerenu kopiju dokumenta – dokaza o stručnoj 

spremi, 
- dokaz o radnom iskustvu 
- uvjerenje o nekažnjavanju da se ne vodi krivični 

postupak 
- druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih 

uvjeta iz oglasa 
 
Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od 
dana objavljivanja. 
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti 
osobno ili preporučenom poštom sa naznakom  
«PRIJAVA NA OGLAS – NEOTVARATI « OPĆINA GORNJI 
VAKUF USKOPLJE. 
 
POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJE 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA GORNJI VAKUF – 
USKOPLJE 
Ul. Branilaca grada bb. 
70240 GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 2/04     10. 03. 2004                      Strana : 60 

KAZALO                         Str. 
 
PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE 
 
32. Program rada Prijelaznog općinskog vijeća Gornji   
     Vakuf-Uskoplje za 2004. godinu----------------------27 
33. Zaključak o Izvješću o radu Općinskog načelnika   
     za 2003.godinu------------------------------------------29 
34. Zaključak o Izvješću o izvršenju proračuna općine   
     Gornji Vakuf-Uskoplje za 2003.godinu---------------32 
35. Zaključak o Programu rada Općinskog načelnika za   
     2004. godinu---------------------------------------------39 
36. Zaključak o Informaciji o radu Policijske stanice   
     Gornji Vakuf-Uskoplje za 2003.god.------------------43 
37. Zaključak o Izvješću o radu Općinskog suda za   
     prekršaje G.Vakuf-Uskoplje za 2003.god.-----------43 
38. Zaključak o Izvješću o radu Biroa –Ispostave za   
     zapošljavanje G.Vakuf-Uskoplje za 2003.god.------44 
39. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskoj upravi   
     ------------------------------------------------------------44 
40. Odluka o utvrñivanju visine naknade za članove   
     Izbornog povjerenstva općine G.Vakuf-Uskoplje---45 
41. Rješenje o utvrñivanju prava vlasništva na gradsko   
     grañevno zemljište u korist Šijak  Reñe, sin   
     Sakiba iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja-------------------45 
42. Rješenje o utvrñivanju prava vlasništva na gradsko   
     grañevno zemljište u korist Gudić Dževada , sin   
     Mehmeda iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja-------------46 
43. Rješenje o utvrñivanju prava vlasništva na gradsko   
     grañevno zemljište u korist DOO«ROSSE WOOD»   
     Gornji Vakuf – Uskoplje--------------------------------47 
44. Rješenje o utvrñivanju prava vlasništva na gradsko   
     grañevno zemljište u korist Zrinke Matić,roñ.   
     Rajić kći Ilije i Nedeljka Matića sin Pere iz Gornjeg   
     Vakufa – Uskoplja---------------------------------------48 
45. Rješenje o utvrñivanju prava vlasništva na gradsko   
     grañevno zemljište u korist Luce Prskalo ,roñ.   
     Posavac, kći Mate iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja---49 
46. Rješenje o utvrñivanju prava vlasništva na gradsko   
    grañevno zemljište u korist Bušatlić  Nedžada, sin   
    Omera i Bušatlić Edini, kći Mustafe iz Gornjeg Vakufa    
    – Uskoplja-------------------------------------------------50 
47. Rješenje o utvrñivanju prava vlasništva na gradsko   
     grañevno zemljište u korist Gudić  Mirsada, sin   
     Mehmeda iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja-------------51 
48. Rješenje o utvrñivanju prava vlasništva na gradsko   
     grañevno zemljište u korist Ljupka Juričevića, sin   
      Marijana iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja-------------51 
49.  Rješenje o utvrñivanju prava vlasništva na gradsko   
     grañevno zemljište u korist Žarka  Šarića, sin Mije      
     iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja-------------------------52 
50.  Rješenje o utvrñivanju prava vlasništva na gradsko   
      grañevno zemljište u korist Šupčić Fehima ,sin   
      Sejfe iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja ----------------54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
51.  Odluka o odobravanju sredstava iz proračuna    
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003.god. Mabić   
       Alojzu iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja----------------55 
52.  Odluka o odobravanju sredstava iz proračuna    
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003.god. Sofo   
      Muharemu iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja ----------55 
53.  Odluka o odobravanju sredstava iz proračuna   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003.god. MRK «  
       Sloga « Gornji Vakuf – Uskoplje--------------------55 
54.  Odluka o odobravanju sredstava iz proračuna   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003.god. Zelić   
       Miloj iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja-----------------56 
55.  Odluka o odobravanju sredstava iz proračuna   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003.god.    
       Karadža Almiru iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja-----56 
56.  Odluka o odobravanju sredstava iz proračuna  
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003.god. JU   
      Centru za obrazovanje i kulturu  Gornji Vakuf –      
      Uskoplje-------------------------------------------------56 
57.  Odluka o isplati novčane naknade za topli obrok za   
      siječanj 2004. godine----------------------------------57 
58.  Odluka o odobravanju sredstava iz proračuna   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003.god  HNK «  
       Sloga  Uskoplje « Gornji Vakuf – Uskoplje--------57 
59.  Odluka o odobravanju sredstava iz proračuna   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003.god BZK   
      «Preporod» Gornji Vakuf – Uskoplje----------- ----57 
60.  Odluka o odobravanju sredstava iz proračuna   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003.god  MRK «   
       Sloga  Gornji Vakuf » Gornji Vakuf – Uskoplje----58 
6l.   Odluka o isknjižavanju stalnih sredstava –   
      rashodovanih sredstava-------------------------------58 
      Oglas za pozicije u reguliranim tijelima općine   
      Gornji Vakuf- Uskoplje--------------------------------58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdavač : Općina Gornji Vakuf – Uskoplje ; Branitelja grada bb 
Odgovorni urednik : Senad Prijić  , tajnik Prijelaznog općinskog vijeća 
tel. 030 265 – 403 , 265 – 303 , fax. 030 265 - 703 
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