
Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 5/04     18. 09. 2004.                                   Strana :119  

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

Godina IV , broj 5                18. 09. 2004.                           Hrvatski  jezik 
 

144. 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 18. sjednici održanoj 02. rujna 
2004.godine, donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Nacrta odluke o građevnom 

zemljištu 
 
1. Prihvata se Nacrt Odluke o građevnom zemljištu 

kao dobra temelj za izradu prijedloga Odluke o 
građevnom zemljištu, te utvrđuje obveza 
predlagatelju da dostavi konačan prijedlog za 
narednu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf 
Uskoplje. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-236/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                           
02.rujna 2004. godine 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
145.  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 18. sjednici održanoj 02. rujna 
2004.godine, donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
o prihvatanju Izvješća o izvršenju 

Proračuna općine za razdoblje 1-6 2004.god. 
 
1. Prihvata se Izvješće o izvršenju proračuna općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje za razdoblje 1.1.do 
30.6.2004.godine Broj:02-14-1302/04 od 
31.08.2004.god. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-237/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                           
02.rujna 2004. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

146. 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 18. sjednici održanoj  02. rujna 
2004.godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
O informaciji o stanju obnove i povratka na 

području općine Gornji Vakuf - Uskoplje 
 
1. Prihvata se Informacija o stanju obnove i povratka 

na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje , službe 
za stambeno – komunalne poslove obnove i zaštitu 
okoliša općine Gornji Vakuf – Uskoplje od 
19.08.2004.god. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-238//04 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                          
02.rujna 2004. godine 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
147.  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 18. sjednici održanoj  02. rujna 
2004.godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o informaciji o davanju u zakup javnih površina 

 
1. Prihvata se informacija o davanju u zakup javnih 

površina , Službe za urbanizam i građevinarstvo 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje  od 16.08.2004.god. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-239//04 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                          
02.rujna 2004. godine    

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                       Nikola Milić,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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148. 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 18. sjednici održanoj 02. rujna 
2004.godine, donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
o informaciji o privredi u općini Gornji Vakuf -

Uskoplje 
 
1. Prihvata se informacija o privredi u općini Gornji 

Vakuf – Uskoplje, Službe za gospodarstvo i 
financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje od rujna 
2004.god. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-240//04 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                           
02.rujna 2004. godine    

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                       Nikola Milić,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
149. 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 18. sjednici održanoj 02. rujna 
2004.godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o informaciji o bespravnoj izgradnji na području 
Općine Gornji Vakuf - Uskoplje 

 
1. Prihvata se informacija o bespravnoj izgradnji na 

području općine Gornji Vakuf –Uskoplje, Službe za 
urbanizam i građevinarstvo općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje od 16.8.2004.god. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-241//04 
Gornji Vakuf-Uskoplje  
02.rujna 2004. godine    

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                       Nikola Milić,prof.              
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
150.  Na temelju članka 29. stav 5 i članka 41. stav 3. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje (" Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje" br. 1/01), te 
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 18. sjednici održanoj 
dana 02.rujna.2004. godine, donijelo je; 

 
O D L U K U 

o rotaciji čelnih funkcionera općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

I 
 
Utvrđuje se rotacija čelnih funkcionera općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, tako da imenovane osobe preuzimaju 
slijedeće dužnosti: 
 
1. Nedžd Kićin iz Voljevca   

dužnost Predsjedatelja Prijelaznog općinskog vijeća 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

 
2. Nikola Milić iz Gornjeg Vakuf – Uskoplja,  

dužnost Zamjenik Predsjedatelja Prijelaznog 
općinskog vijeća općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
3. Zrinko Tokić, iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja,  

dužnost  Općinskog načelnika općine Gornji Vakuf - 
Uskoplje  

 
4. Salih Muftić iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja, 

dužnost Zamjenika Općinskog načelnika općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje 

 
II 

 
Utvrđuje se rotacija predsjednika i zamjenika 
predsjednika Povjerenstva Prijelaznog općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje tako da preuzimaju sljedeće 
dužnosti; 
 
1. Nikola Milić,  dužnost Predsjednika povjerenstva za 

posredovanje 
2. Nedžad Kićin, dužnost Zamjenika Predsjednika 

povjerenstva za posredovanje 
3. Nedžad Kićin, dužnost Predsjednika povjerenstva 

za predstavke i žalbe 
4. Nikola Milić,  dužnost Zamjenika Predsjednika 

povjerenstva za predstavke i žalbe 
5. Nedžad Kićin, dužnost Predsjednika tijela 

koordinacije političkih stranaka 
6. Nikola Milić, dužnost Zamjenika predsjednika  tijela 

koordinacije političkih stranaka 
 

III 
 
Rotacija čelnih funkcionera općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje izvršit će se 01.10. 2004.godine. 

 
IV 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u " 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-242/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
02.rujna 2004.godine 

                                      
PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                      Nikola Milić,prof.      
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
151.  Na temelju članka 108. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje i članka 39. i 41. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje («Sl.glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje «, 
br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeća Gornji Vakuf – 
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Uskoplje, na svojoj 18.sjednici, održanoj dana 02.rujna 
2004.godine, donijelo je 

AUTENTIČNO TUMAČENJE 
Članka 3. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
 
1. Utvrđuje se, u članku 3. Statuta općine Gornji 

Vakuf – Uskoplje («Sl. glasnik općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje», br. 1/01), da je tačan i službeni naziv 
naseljenog mjesta pod rednim brojem 31. Pajić 
Polje. 

 
Ovo autentično tumačenje stupa na snagu danom 
objavljivanja u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, a primjenjivat će se od 1.10.2001.god.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Općinski načelnik općine Gornji Vakuf- Uskoplje podnio 
je prijedlog za autentično tumačenje članka 3. Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje , br. 02-05-1121/04 od 
19. 07. 2004. godine Povjerenstvo  za statut i propise , 
postupajući po zahtjevu Općinskog načelnika, uvidom u 
Statut općine Gornji Vakuf  (« Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf «, br. 1/90), u Prostorno- plansku dokumentaciju 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje i katastarski operat 
općine Gornji Vakuf –Uskoplje i zemljišno-knjižnu 
dokumentaciju općine Gornji Vakuf – Uskoplje, je 
utvrdila da je tačan i službeni naziv naseljenog mjesta 
PAJIĆ POLJE, a ne PA(V)IĆ POLJE kako je 
naznačeno u Statutu općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Sl. Glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje 1/01). 
 
Broj; 01-05-243/04 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
02.rujna 2004.god. 

      
    PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                 Nikola Milić,prof.               

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
152.  Na temelju članka 69. Zakona o premjeru i 
katastru nekretnina ("Sl. list SRBiH " br. 22/84) i članka 
111 Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje,("Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje" br. 1/01) Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – Uskoplje, na 
svojoj  18.sjednici, održanoj dana 02. rujna 
2004.god.godine ,donosi: 
 

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

podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na 
nekretninama za katastarske općine 

k.o. Bistrica i k.o. Podgrađe 
 

I 
 
Ovim rješenjem imenuje se Povjerenstvo za izlaganje 
podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na 
nekretninama za područje katastarskih općina  Bistrica i 
Podgrađe. 

II 
 
-   U Povjerenstvo za k.o. Bistrica  imenuju se : 
1. Senada Čatić.,dipl. prav. - predsjednik 
2. Zlatko Zeko,dipl. prav.     - zamjenik predsjednika 
3. Zijad Vrabac,       - član 
4. Ismet Kutlovac,    - član 

5. Ruža Pilić,      - član 
6. Namik Karamustafić,      - zamjenik člana 
7. Esad Agić,     - član 
8. Ivica Barnjak    - član 
 
- U Povjerenstvo za k.o. Podgrađe imenuju se; 

 
1. Zlatko Zeko,dipl. prav.   - predsjednik 
2. Senada Čatić, dipl. prav.   - zamjenik predsjednika 
3. Zijad Vrabac,    - član 
4. Ismet Kutlovac,   - član 
5. Namik Karamustafić,   - član 
6. Ruža Pilić,    - zamjenik članka 
7. Vahid Muminović,   - član 
8. Miroslav Trbara,   - član 
 

III 
 
Povjerenstvo će sukladno sa odredbama Zakona o 
premjeru i katastru nekretnina  i Pravilnika o izlaganju 
na javni uvid podataka o nekretninama  i utvrđivanju 
prava na nekretninama  izložiti na javni uvid i utvrditi 
prava na nekretninama za katastarske općine Bistrica i 
Podgrađe. 
 

IV 
 
Prije izlaganja Povjerenstvo će u skladu sa odredbama 
Pravilnika pribaviti svu dokumentaciju potrebnu za 
vođenje postupka i prezentiranje podataka. 
 

V 
 
Povjerenstvo će oglasom odrediti mjesto i vrijeme 
početka izlaganja na javni uvid i utvrđivanje prava na 
nekretnina. 

VI 
 
Na temelju činjenica utvrđenih u postupku izlaganje 
podataka Povjerenstvo donosi  rješenje. 
 
Troškovi rada Povjerenstva izdvajaju se iz sredstava za 
uspostavu katastra nekretnina područja općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

VII 
 
Po završetku izlaganja podataka, prijemu i ovjeri radova 
i elaborata prezentiranog od strane Federalne uprave za 
geodetske i imovinsko pravne poslove Povjerenstvo će 
sukladno sa člankom 82. Pravilnika zapisnički predati 
elaborat izlaganja. 
 

VIII 
 
Za osiguranje potrebnih uslova za rad Povjerenstva 
zadužuje se Općinski načelnik. 
 

IX 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom  objave u " 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj:01-05-244/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
02. rujna 2004.god.    
                  PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 5/04     18. 09. 2004.                                   Strana :122  

                                                       Nikola Milić,prof.        
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
153.  Na temelju članka 6. i 17. Zakona o 
građevnom zemljištu("Sl. list SRBiH ", broj:25/03), 
članka 20. i čl. 7. stavak 1. točka 2. Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele građevnog zemljišta na korišćenje radi 
građenja , te članka 22. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje ("Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje " br.1/01), Prijelazno 
Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 18.sjednici, održanoj dana 02.rujna 2004. odine, 
d o n o s i : 
 

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

 
1.  Odobrava se provedba postupka 
- prodaje devastiranog poslovnog prostora – zgrada 

zvana  « Hangar» na Trnovaći  izgrađena na k.č. 
3272/1 ,upisana kao opće narodna imovina 
(državno zemljišni fond) sa uknjiženim pravom 
korištenja na  ime općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 

 
1. Osnovnu početnu cijenu za nekretnine iz točke 1. 

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

 
2. Ostale uvjete natječaja utvrdit će povjerenstvo za 

provođenje natječaja sukladno sa Odlukom o 
uvjetima i načinu dodjele gradskog građevnog 
zemljišta na korišćenje radi građenja. 

 
3. O provođenju ovog zaključka starat će se Načelnik i 

Zamjenik načelnika preko nadležnih službi i 
natječajnog povjerenstva. 

 
5. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana  

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

 
Broj:01-05-245/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
02.rujna 2004.god. 

      
           PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                       Nikola Milić,prof.               
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
154. 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 18. sjednici održanoj  02. rujna 
2004.godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o upravnim odborima javnih ustanova i javnih 

preduzeća kojima je općina osnivač 
 
1.    Prijelazno općinsko vijeće ne prihvata prijedlog    

Povjerenstva za izbor i imenovanje liste za 
imenovanje upravnog odbor za JU Veterinarska 
stanica i JKP «Radovina» Gornji Vakuf – Uskoplje, 

zbog činjenice da određen broj kandidata nije 
ispunio propisane uvjete natječaja. 

 
2. Odgađa se konačno izjašnjavanje Prijelaznog 

općinskog vijeća Gornji Vakuf - Uskoplje , po 
prijedlogu liste za imenovanje Upravnog odbora JU 
Centar za socijalni rad Gornji Vakuf – Uskoplje, 
zbog nepostignutog sporazuma oko nacionalnog 
balansa sastavak i čelnih pozicija Javnih ustanova i 
Javnih preduzeća kojima je općina osnivač. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-246//04 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
02. rujna 2004.god.    
                  PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                              Milić Nikola,prof.                                      
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
155.  Na temelju članka 25. stavak 2.  Zakona o 
građevnom zemljištu («Službene novine Federacije 
BiH», broj 25/03), članka 111. stav 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj 1/01) i članka 30. poslovnika o 
radu prijelaznog općinskog vijeća općine Gornji Vakuf-
Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj 1/01), odlučujući  o ponudi Kate 
Matijanić i drugih, zastupanih po punomoćniku Pavi 
Piliću, odvjetniku iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
18. sjednici održanoj dana 02. rujna 2004.god.  
d o n i j e l o    je 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
1. Ne prihvaća se ponuda Kate Matijanić, rođ. 

Landikušić, Tonke Udvardi, rođ. Landikušić, Branke 
Pintarić, rođ. Landikušić, Zdenke Mijić rođ. 
Landikušić, Dajane Ladan rođ. Landikušić i Marine 
Landikušić pok. Ive za preuzimanje u korist općine 
neizgrađenog građevnog zemljišta označenog kao 
k.č. 9/7, površine 400 m2 upisanog u zk. ul. broj 
1780 k.o. Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa 
pravom korištenja navedenih lica 

 
2. Dozvoljava se ranijim vlasnicima da u zemljišnim 

knjigama, putem pravnog posla, prenesu pravo 
korištenja na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od one 
koja je ponuđena općini. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Kata Matijanić, rođ. Landikušić, zastupana po 
punomoćniku Pavi Piliću, odvjetniku iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja uz suglasnost Tonke Udvardi, rođ. Landikušić, 
Branke Pintarić, rođ. Landikušić, Zdenke Mijić, rođ. 
Landikušić, Dajane Ladan rođ. Landikušić i Marine 
Landikušić, pok. Ive, obratila se putem općinske službe 
za imovinsko pravne poslove i katastar, Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje, sa 
ponudom da općina preuzme od njih, kao ranijih 
vlasnika, neizgrađeno građevno zemljište označeno kao 
k.č. 9/7, površine 400 m2,  upisano u zk. ul. broj 1780 
k.o. Gornji Vakuf . 
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Budući da nisu više zainteresirani da drže u posjedu 
navedeno zemljište, a potreban im je novac, obratili su 
se sa ovom ponudom najprije općini, jer općina ima 
prvenstveno pravo preuzimanja neizgrađenog gradskog 
građevnog zemljišta. 
U navedenoj ponudi naznačili su da za preuzeto 
zemljište traže naknadu od  50,00 KM po m2. 
Budući da općina nije zainteresirana za preuzimanje 
navedenog zemljišta, to je odlučeno kao u točki 1. 
dispozitiva ovog zaključka, pa raniji vlasnici mogu 
prenijeti privremeno pravo korištenja  na treća lica ali 
ne po nižoj cijeni od ove koja je ponuđena općini. 
 
Na temelju izloženog odlučeno je kao u dispozitivu. 
 
Broj:01-05-247/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. rujna 2004.god. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Milić Nikola,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
156. Na temelju članka 54. stavak 3. Zakona o 
građevnom zemljištu («Službene novine Federacije 
BIH», broj 25/03) i članka 22. i 30. Poslovnika 
Prijelaznog općinskog vijeća («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 1/01) Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 18. 
sjednici održanoj dana 02.rujna 2004.odine,donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
1. Daje se suglasnost  Gušo Himze Mustafi iz Gornjeg 

Vakufa –Uskoplja da može pristupiti otuđenju 
nedovršenog stambenog objekta izgrađenog na  
parceli označenoj sa k.č. 9/48  upisan u zk. uložak 
broj 3282 k.o. Gornji Vakuf kao društveno 
vlasništvo sa pravom korištenja radi građenja u 
korist imenovanog sa 1/1 dijela. 

 
2.  Dozvoljava se uknjižba i upis u zemljišne knjige na 

temelju ove suglasnosti i   kupoprodajnog ugovora. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Mustafa Gušo, sin Himze iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
obratio se, putem                                                                                                                                                                                                                                                          
punomoćnika Hanke Gušo, Prijelaznom općinskom 
vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom za 
davanje suglasnosti za prodaju nedovršenog stambenog 
objekta kako je prikazano u izreci ovog zaključka. 
 
U provedenom postupku utvrđeno je: 
 
- Rješenjem Skupštine općine Gornji Vakuf broj 03-

32/66 od 03.06.1968., utvrđeno je  pravo 
korištenja radi građenja porodićne stambene 
zgrade u korist Mustafe Gušo, sina Himze sa 1/1 
dijela.  

- Na navedenoj parceli Mustafa Gušo je izveo 
pretežiti dio radova (objekat je stavljen pod krov 
do faze useljenja). 

- U ratnim djelovanjima objekat je značajno 
devastiran. 

- Zbog preseljenja na drugo mjesto (Švedska) nije 
mogao nastaviti gradnju, odnosno      obnovu 
objekta. 

 
Imajući u vidu naprijed utvrđeno činjenično stanje, a na 
temelju članka 54. stav 3. Zakona o građevnom 
zemljištu, u kojem je određeno da se nedovršena 
stambena zgrada uz suglasnost Skupštine općine, 
odnosno Općinskog vijeća može otuđiti ako je nosilac   
ostvarenog prvenstvenog prava korištenja radi 
građenja, odnosno prava korištenja radi građenja, bio 
spriječen opravdanim razlozima nastaviti građenje 
(teška i trajna bolest, smrt članka porodice, smanjenje 
broja članova porodice, razvod braka, preseljenje u 
drugo mjesto i sl.) ispunjeni su uslovi za donošenje 
ovog zaključka, pa je riješeno kao u dispozitivu 
zaključka. 
 
Broj:01-05-248/04 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
02.rujna 2004.god. 

      PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                            Milić Nikola,prof.                         
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
157. Na temelju članka 4. stavak 1. i 2. Zakona o 
prometu nepokretnosti («Službeni list BiH» broj 38/78, 
4/79, 29/90, 22/91, 21/92, 3/93 i 18/94), članka 38. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje ( «Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 1/01) i članka 22. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 18. 
održanoj dana 02.rujna 2004. god. donijelo      j e 
 

O D L U K U 
o utvrđivanju gubitka statusa nekretnine u 

općoj uporabi u k.o. Privor 1 
 

Članak 1. 
 
Utvrđuje se da je izgubila status nekretnine u općoj 
uporabi nekretnina označena kao k.č. 929/2, površine 
41 m2 upisana u popisni list broj korisnika 129 k.o. 
Privor 1 kao nekategorisani put. 
 

Članak 2. 
 
U postupku izlaganja na javni uvid podataka o 
nekretninama (katastra nekretnina) brisaće se izvršeni 
upis zemljišta iz članka 1. ove Odluke, a navedeno 
zemljište će se upisati kao državno vlasništvo sa 
pravom korištenja općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 
dijela.  

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
«Službenom glasniku» općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Broj:01-04-249/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02.rujna 2004.god. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA                      

                                          Milić Nikola,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
158.  Na temelju članka 4. stavak 1. i 2. Zakona o 
prometu nepokretnosti («Službeni list BiH» broj: 38/78, 
4/79, 29/90, 22/91, 21/92, 3/93 i 18/94), članka 38. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje ( «Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 1/01) i članka 22. 
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Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 18. 
održanoj dana 02.rujna  2004.god. donijelo  je 

O D L U K U 
o utvrđivanju gubitka statusa nekretnine u općoj 

uporabi u k.o. Privor 
 

Članak 1. 
 
Utvrđuje se da je izgubila status nekretnine u općoj 
uporabi nekretnina označena kao k.č. 1524/6 upisana u 
Iskaz I k.o. Privor kao javno dobro-gradilište. 
 

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

Članak 3. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
«Službenom glasniku» općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Broj:01-05-250/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02.rujna 2004.god. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

    Milić Nikola,prof.                                                  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
159. Na temelju  članka 16. i 61.  Zakona o građevnom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( «Službene 
novine Federacije BiH»broj 25/03) i članka 7. Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta na 
korištenje radi građenja ( «Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ) a postupajući po 
zahtjevu Ljubice Prskalo, rođ Škoro, kći Marka iz 
Podgrađa, Gornji Vakuf-Uskoplje, za utvrđivanje prava 
vlasništva na izgrađenom građevnom zemljištu 
društveno–državnog vlasništva, Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
18.sjednici, održanoj dana 02. rujna 2004.g.  donijelo je 
 

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

građevinsko zemljište označeno kao k.č. 2119/8, 
površine 600 m2, upisano u zk. ul. broj 2972 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Stjepana Matana, pok. Mijata sa 1/1 
dijela. 
Navedena parcela odgovara dijelu parcele po 
novom premjeru označene kao k.č. 1551 k.o. 
Gornji Vakuf. 
Navedeno zemljište izuzima se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
1. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu iz točke 

1. ovog rješenja u korist Ljubice Prskalo, rođ. 
Škoro, kći Marka iz Podgrađa, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 

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

       
4. Imenovana je dužna su platiti naknadu za 

pogodnost zemljišta ( rentu ) u iznosu od 490,00 
KM  (četiristotininedevedesetkonvertibilnihmaraka) 
na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
2. 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. dispozitiva 
rješenja u korist Ljubice Prskalo, rođ. Škoro, kći 
Marka iz Podgrađa, Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 
dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Ljubica Prskalo, rođ. Škoro, kći Marka iz Podgrađa, 
obratila se putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da joj se u skladu  
sa urbanističkom suglasnosti, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja 
od uknjiženih korisnika, utvrdi pravo vlasništva na 
gradskom građevnom zemljištu u društvenom 
vlasništvu označenom kao k.č. 2119/8 upisano u z.k. ul. 
br. 2972 k.o. Gornji Vakuf, što po novom premjeru 
odgovara dijelu parcele označene kao  k.č. 1551 k.o. 
Gornji Vakuf. 
   
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-653/03 od 
26.03.2003 . godine 
-  zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog uloška  
broj 2972 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrđeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrađeni objekat utvrđeno je da je na  parceli iz točke 
1. dispozitiva ovog rješenja predviđena i dozvoljena 
izgradnja porodične stambene  zgrade. 
Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da je na navedenoj 
parceli izgrađen objekat u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 2972 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrađeno i uknjiženo na 
korisnika iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja. 
Imovinsko pravna služba saslušala je uknjiženog 
korisnika, a isti je izjavio da se ne protivi izuzimanju 
navedenog zemljišta i dodjeli istog u korist podnosioca 
zahtjeva.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. i 24. stav 1. Zakona o građevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je određeno da općina 
raspolaže gradskim građevinskimi zemljištem, te da u 
cilju privođenja svrsi istog donosi rješenje o izuzimanju 
zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. 
dispozitiva rješenja. 
Odredba točke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 61. ZGZ-u. ( Na građevnom zemljištu 
u državnom vlasništvu na kojem je izgrađena zgrada 
bez prava korištenja zemljišta radi građenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za građenje po 
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odredbama Zakona o prostornom uređenju , Općinsko 
vijeće može utvrditi pravo vlasništva  u korist graditelja 
ili njegovih pravnih slijednika uz obavezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na 
korištenje i za uređenje građevnog zemljišta), a u vezi 
sa članom 7.st.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele građevnog zemljišta na korištenje radi 
građenja kojom je predviđeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrađeno građevinsko 
zemljište na kojem je bespravno izgrađen objekat 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. stav 1. dispozitiva 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrđena je 
na temelju članka 6.  Odluke  o temeljma i mjerilima za 
utvrđivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
građevinsko zemljište («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj:1/02). 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-251/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. rujna 2004.god    
     PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                        Milić Nikola,prof.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
160. Na temelju  članka 16. i 61.  Zakona o građevnom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( «Službene 
novine Federacije BiH»broj 25/03) i članka 7. Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta na 
korištenje radi građenja ( «Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ) a postupajući po 
zahtjevu Mustafić Mustafe i Sulejmana, sinova Mehe iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja za utvrđivanje prava 
vlasništva na izgrađenom građevnom zemljištu 
društveno–državnog vlasništva, Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
18.sjednici, održanoj dana 02. rujna 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 neizgrađeno 

građevinsko zemljište označeno kao k.č. 16/51, 
površine 30 m2 i k.č. 22/5, površine 120 m2 
upisano u zk. ul. broj 3408 k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo sa pravom korištenja Ajše 
Alibegović, r. Bajraktarević sa 1/4 dijela, Ahmeta 
Bajraktarevića, u. Abdulaha sa 1/4 dijela, Seada 
Bajraktarevića, u. Abdulaha sa 1/4 dijela, 
Muhameda Balagije Abdulahova sa 1/8 dijela i 
Adnana Balagije Abdulahova sa 1/8 dijela. 
Navedeno zemljište izuzima se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 

1. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu iz točke 
1. ovog rješenja u korist Mustafić Sulejmana i 
Mustafe, sinova Mehe  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 podnosioca zahtjeva. 

       
4. Imenovani su dužni  platiti naknadu za pogodnost 

zemljišta ( rentu ) u iznosu od 160,30 KM 
(stošetdesetkonvertibilnihmarakaitridesetfeninga)  
na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
2. 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. dispozitiva    rješenja u korist Mustafić 
Sulejmana, sina Mehe i Mustafić Mustafe, sina 
Mehe iz Gornjeg   Vakufa-Uskoplja sa po 1/2 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Mustafić Sulejman i Mustafa, sinovi Mehe 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 skladu sa 
urbanističkom suglasnosti, a uz prethodno izuzimanje 
zemljišta iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja od 
uknjiženih korisnika, utvrdi pravo vlasništva na 
gradskom građevnom zemljištu u društvenom 
vlasništvu označenom kao k.č. 16/51, površine 30 m2 i 
k.č. 22/5 površine 120 m2 upisano u z.k. ul. br. 3408 
k.o. Gornji Vakuf. 
   
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-145/01 od 
03.01.2003 . godine 
-  zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog uloška  
broj 3408 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrđeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrađeni objekat utvrđeno je da je na  parceli iz točke 
1. dispozitiva ovog rješenja predviđena i dozvoljena 
izgradnja  garaža. 
Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da je na navedenoj 
parceli izgrađen objekat u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 3408 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrađeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja. 
Imovinsko pravna služba utvrdila je da su stvarni 
korisnik navedenih parcela Mustafić Sulejman i Mustafa. 
U daljnjem postupku saslušan je Sead Bajraktarević, a 
isti je izjavio da se ne protivi izuzimanju navedenog 
zemljišta i dodjeli istog u korist podnosioca zahtjeva, te 
da se on i ostali uknjiženi korisnici vode kao goli 
zemljišnoknjižni korisnici, a da su stvarni korisnici 
navedenih parcela Mustafić Sulejman i Mustafa.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. i 24. stav 1. Zakona o građevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je određeno da općina 
raspolaže gradskim građevinim zemljištem, te da u cilju 
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privođenja svrsi istog donosi rješenje o preuzimanju 
zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. 
dispozitiva rješenja. 
Odredba točke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 61. ZGZ-u. ( Na građevnom zemljištu 
u državnom vlasništvu na kojem je izgrađena zgrada 
bez prava korištenja zemljišta radi građenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za građenje po 
odredbama Zakona o prostornom uređenju , Općinsko 
vijeće može utvrditi pravo vlasništva  u korist graditelja 
ili njegovih pravnih slijednika uz obavezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na 
korištenje i za uređenje građevnog zemljišta), a u vezi 
sa članom 7.st.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele građevnog zemljišta na korištenje radi 
građenja kojom je predviđeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrađeno građevinsko 
zemljište na kojem je bespravno izgrađen objekat 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. stav 1. dispozitiva ovog 
rješenja. 
Odredba točke 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrđena ja 
na temelju članka 6.   Odluke  o temeljma i mjerilima za 
utvrđivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
građevinsko zemljište («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj:1/02). 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-252/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02.rujna 2004.god. 
    PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                        Milić Nikola,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
161. Na temelju  članka 16. i 61.  Zakona o građevnom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( «Službene 
novine Federacije BiH»broj 25/03) i članka 7. Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta na 
korištenje radi građenja ( «Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ) a postupajući po 
zahtjevu Sofić Ahmeta, sina Zahida iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja za utvrđivanje prava vlasništva na izgrađenom 
građevnom zemljištu društveno–državnog vlasništva, 
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 18.sjednici, održanoj dana 02. rujna 
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 neizgrađeno 

građevinsko zemljište označeno kao k.č. 22/18, 
površine 50 m2, upisano u zk. ul. broj 76 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Fate Alić, rođ. Mršić. 

Navedena parcela po novom premjeru označena je 
kao k.č. 1908/2  k.o. Gornji Vakuf. 
Navedeno zemljište izuzima se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
1. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu iz točke 

1. ovog rješenja u korist Sofić Ahmeta, sina Zahida 
iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa  1/1 dijela. 

 
3. Imenovani nisu dužni 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 271,60 KM 
(dvijestotinesedamdesetjednakovertibilnamarkaišez
desetfeninga)  na račun općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 15 dana od dana 
pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
2. 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. dispozitiva   rješenja u korist 
Sofić Ahmeta, sina Zahida iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja sa  1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Sofić Ahmet, sin Zahida iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja 
obratio  se putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se u skladu 
sa urbanističkom suglasnosti, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja 
od uknjiženih korisnika, utvrdi pravo vlasništva na 
gradskom građevnom zemljištu u društvenom 
vlasništvu označenom kao k.č. 22/18 površine 50 m2  
upisano u z.k. ul. br. 76 k.o. Gornji Vakuf, odnosno po 
novom premjeru označena kao  k.č. 1908/2 k.o. Gornji 
Vakuf. 
   
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 

-  urbanistička suglasnost broj  08/2-23-520/01 od 
23.11.2001 . godine 
-  zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog uloška  
broj 76 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrđeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrađeni objekat utvrđeno je da je na  parceli iz točke 
1. dispozitiva ovog rješenja predviđena i dozvoljena 
izgradnja   poslovno- stambene  zgrade. 
Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da je na navedenoj 
parceli izgrađen objekat u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 76 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrađeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja. 
Imovinsko pravna služba utvrdila je da je stvarni 
korisnik navedene parcele Ahmet Sofić. U daljnjem 
postupku saslušan je i Alić Halid, sin uknjiženog , 
korisnika Fate Alić i isti je izjavio da se ne protivi 
izuzimanju navedenog zemljišta i dodjeli istog u korist 
podnosioca zahtjeva.  
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Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. i 24. stav 1. Zakona o građevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je određeno da općina 
raspolaže gradskim građevinskim zemljištem, te da u 
cilju privođenja svrsi istog donosi rješenje o 
preuzimanju zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u 
točki 1. dispozitiva rješenja. 
Odredba točke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 61. ZGZ-u. ( Na građevnom zemljištu 
u državnom vlasništvu na kojem je izgrađena zgrada 
bez prava korištenja zemljišta radi građenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za građenje po 
odredbama Zakona o prostornom uređenju , Općinsko 
vijeće može utvrditi pravo vlasništva  u korist graditelja 
ili njegovih pravnih sljednika uz obavezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na 
korištenje i za uređenje građevnog zemljišta), a u vezi 
sa članom 7.st.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele građevnog zemljišta na korištenje radi 
građenja kojom je predviđeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrađeno građevinsko 
zemljište na kojem je bespravno izgrađen objekat 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. stav 1. dispozitiva ovog 
rješenja. 
Odredba točke 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrđena ja 
na temelju članka 6. i 8.   Odluke  o temeljma i 
mjerilima za utvrđivanje visine naknade za dodijeljeno 
gradsko građevinsko zemljište («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», broj:1/02). 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu  
ovog rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-253/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02.rujna 2004.god.  

 
 PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                        Milić Nikola,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
162. Na temelju  članka 16. i 61.  Zakona o građevnom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( «Službene 
novine Federacije BiH»broj 25/03) i članka 7. Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta na 
korištenje radi građenja ( «Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ) a postupajući po 
zahtjevu Softić Midhata, sina Hasana i Softić Mirsade, 
rođ. Eminović iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja za utvrđivanje 
prava vlasništva na izgrađenom građevnom zemljištu 
društveno–državnog vlasništva, Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 18. 
sjednici, održanoj dana 02.rujna 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 neizgrađeno 
građevno zemljište označeno kao k.č. 1282/17, 
površine 406 m2, upisano u zk. ul. broj 775 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Raseme Idrizović, rođ. Nezirović sa 1/4 
dijela, Hazima Idrizovića Mehinog sa 1/4 dijela, 
Derviša Idrizovića Mehinog sa 1/4 dijela i Salima 
Idrizovića Mehinog sa 1/4 dijela. 
Navedena parcela po novom premjeru označena je 
kao k.č. 1100/2  k.o. Gornji Vakuf. 
Navedeno zemljište izuzima se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
1. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu iz točke 

1. ovog rješenja u korist Softić Midhata, sina 
Hasana i Softić Mirsade, rođ. Eminović 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 podnosioca zahtjeva. 

       
4. Imenovani su dužni  platiti naknadu za pogodnost 

zemljišta ( rentu ) u iznosu od 567,00 KM (slovima: 
petstotinašezdesetsedamkonvertibilnihmaraka)  na 
račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 15 
dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
2. 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. dispozitiva      rješenja u korist 
Softić Midhata, sina Hasana i Softić Mirsade, rođ. 
Eminović iz Gornjeg     Vakufa-Uskoplja sa po 1/2 
dijela. 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Softić Midhat, sin Hasana i Softić Mirsada, rođ. Eminović 
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 
skladu sa urbanističkom suglasnosti, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja 
od uknjiženih korisnika, utvrdi pravo vlasništva na 
gradskom građevnom zemljištu u društvenom 
vlasništvu označenom kao k.č. 1282/17 površine 406 
m2  upisano u z.k. ul. br. 775 k.o. Gornji Vakuf, 
odnosno po novom premjeru označena kao  k.č. 1100/2 
k.o. Gornji Vakuf. 
   
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-877/04 od 
12.05.2004 . godine 

- zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog uloška  
broj 775 k.o. Gornji Vakuf. 
Nakon provedenog postupka utvrđeno je sljedeće: 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrađeni objekat utvrđeno je da je na  parceli iz točke 
1. dispozitiva ovog rješenja predviđena i dozvoljena 
izgradnja  stambene  zgrade. 
Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da je na navedenoj 
parceli izgrađen objekat u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 775 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrađeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja. 
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Imovinsko pravna služba utvrdila je da je stvarni 
korisnik navedene parcele bio Salim Idrizović. U 
daljnjem postupku saslušan je Salim Idrizović, a isti je    
izjavio da se ne protivi izuzimanju navedenog zemljišta i 
dodjeli istog u korist podnosioca zahtjeva.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. i 24. stav 1. Zakona o građevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je određeno da općina 
raspolaže gradskim građevinskim zemljištem, te da u 
cilju privođenja svrsi istog donosi rješenje o 
preuzimanju zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u 
točki 1. dispozitiva rješenja. 
Odredba točke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 61. ZGZ-u. ( Na građevnom zemljištu 
u državnom vlasništvu na kojem je izgrađena zgrada 
bez prava korištenja zemljišta radi građenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za građenje po 
odredbama Zakona o prostornom uređenju , Općinsko 
vijeće može utvrditi pravo vlasništva  u korist graditelja 
ili njegovih pravnih slijednika uz obavezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na 
korištenje i za uređenje građevnog zemljišta), a u vezi 
sa članom 7.st.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele građevnog zemljišta na korištenje radi 
građenja kojom je predviđeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrađeno građevinsko 
zemljište na kojem je bespravno izgrađen objekat 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. stav 1. dispozitiva ovog 
rješenja. 
Odredba točke 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrđena ja 
na temelju članka 6.   Odluke  o temeljma i mjerilima za 
utvrđivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
građevinsko zemljište («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj:1/02). 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-254/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02.rujna 2004.god.    
     PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                        Milić Nikola,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
163.  Na temelju  članka 16. i 61.  Zakona o 
građevnom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( 
«Službene novine Federacije BiH»broj 25/03) i članka 7. 
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta 
na korištenje radi građenja ( «Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ) a postupajući po 
zahtjevu Ehlizevak Zahida, sina Hasana iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja za utvrđivanje prava vlasništva na 
izgrađenom građevnom zemljištu društveno–državnog 
vlasništva, Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 
02.rujna 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 neizgrađeno 

građevinsko zemljište označeno kao k.č. 418/2, 
površine 155 m2, upisano u zk. ul. broj 996 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Nezire Hadžiabdić, r. Ramić sa 2/5 dijela, 
Derviša Filipovića Hamdijina sa 4/75 dijela, Omera 
Filipovića Hamdijina sa 4/75 dijela, Mustafe 
Filipovića Hamdijina sa 7/75 dijela, Ahmeta 
Ehlizevaka um. Hasana sa 7/20 dijela, Mehmeda 
Ehlizevaka Arifova sa 1/40 dijela i Hilmije 
Ehlizevaka Arifova sa 1/40 dijela.  
Navedeno zemljište izuzima se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
1. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu iz točke 

1. ovog rješenja u korist Zahida Ehlizevaka, sina 
Hasana 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  platiti naknadu za pogodnost 

zemljišta ( rentu ) u iznosu od 209,60 KM 
(dvjestodevetkonvertibilnihmarakaišezdesetfeninga
)  na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
2. 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. dispozitiva     rješenja u korist 
Zahida Ehlizevaka, sina Hasana iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja sa  1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Zahid Ehlizevak, sin Hasana iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja 
obratio  se putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se u skladu 
sa urbanističkom suglasnosti, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja 
od uknjiženih korisnika, utvrdi pravo vlasništva na 
gradskom građevnom zemljištu u društvenom 
vlasništvu označenom kao k.č. 418/2 površine 155 m2  
upisano u z.k. ul. br. 996 k.o. Gornji Vakuf. 
   
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
-  urbanistička suglasnost broj  07/1-23-335/03 od 
10.03.2003 . godine 
-  zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog uloška  
broj 996 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrđeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrađeni objekat utvrđeno je da je na  parceli iz točke 
1. dispozitiva ovog rješenja predviđena i dozvoljena 
izgradnja    stambene  zgrade. 
Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da je na navedenoj 
parceli izgrađen objekat u posjedu podnosioca zahtjeva, 
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a da je prema zk. izvatku broj 996 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrađeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja. 
Imovinsko pravna služba saslušala je uknjižene 
korisnike koji su, sami ili putem svojih zastupnika, 
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 građevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je određeno da općina 
raspolaže gradskim građevinskim zemljištem, te da u 
cilju privođenja svrsi istog donosi rješenje o 
preuzimanju zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u 
točki 1. dispozitiva rješenja. 
Odredba točke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 61. ZGZ-u. ( Na građevnom zemljištu 
u državnom vlasništvu na kojem je izgrađena zgrada 
bez prava korištenja zemljišta radi građenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za građenje po 
odredbama Zakona o prostornom uređenju , Općinsko 
vijeće može utvrditi pravo vlasništva  u korist graditelja 
ili njegovih pravnih slijednika uz obavezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na 
korištenje i za uređenje građevnog zemljišta), a u vezi 
sa članom 7.st.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele građevnog zemljišta na korištenje radi 
građenja kojom je predviđeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrađeno građevinsko 
zemljište na kojem je bespravno izgrađen objekat 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. stav 1. dispozitiva ovog 
rješenja. 
Odredba točke 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrđena ja 
na temelju članka 6. i 8.   Odluke  o temeljma i 
mjerilima za utvrđivanje visine naknade za dodijeljeno 
gradsko građevinsko zemljište («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», broj:1/02). 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-255/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje  
02.rujna 2004.god. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                        Milić Nikola,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
164. Na temelju  članka 16. stav 1. i članka 19. Zakona 
o građevnom zemljištu ( «Službene novine Federacije 
BiH» br. 25/03) i članka 7. Odluke o uvjetima i načinu 
dodjele građevnog zemljišta na korištenje radi građenja 
( «Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 1/01 ) a 
postupajući po zahtjevu Krišto Stipe, sina Ilije iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za  dodjelu građevnog 
zemljišta u društvenom-državnom  vlasništvu  Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
18. sjednici, održanoj dana 02. rujna 2004. godine  

 d o n i  j e l o   j e 
 

R J E Š E NJ E 
         
1. Krišto Stipi, sinu Ilije iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja 

dodjeljuje se i ustupa na  korištenje radi proširenja 
građevinske parcele, građevinsko zemljište 
označeno kao k.č. 2356/9,           površine 18 m2 
upisano u zk. uložak broj 4477 k.o. Gornji Vakuf 
kao društveno vlasništvo    sa pravom korištenja 
SIZ-a za stambeno-komunalnu djelatnost G. Vakuf 
sa 1/1 dijela. 

   
1. Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište u iznosu od 270,00KM 
(osamstočetrdesetkonvertibilnihmaraka) na račun 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje po pravosnažnosti 
ovog rješenja. 

 
2. Imenovani nisu dužni platiti naknadu za rentu s 

obzirom da se dodjela vrši radiproširenja 
građevinske parcele dodijeljene ranijim rješenjem 
Skupštine općine Gornji Vakuf. 

  
2. Zemljišnoknjižni ured općinskog suda Bugojno će 

nakon pravosnažnosti ovog rješenja, na      temelju 
istog i prijavnog lista upisati pravo korištenja radi 
formiranja građevinske parcele u     korist Krišto 
Stipe, sina Ilije iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 
dijela.  

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Krišto Stipo, sin Ilije iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
obratio su putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se u skladuj 
sa urbanističkom suglasnosti, neposrednom 
pogodbom,  dodijeli gradsko građevinsko zemljište u 
državnom vlasništvu označeno kao k.č. 2356/9 
površine 18 m2  upisano u zk. uložak broj 4477 k.o. 
Gornji Vakuf  sa pravom korištenja SIZ-a za stambeno-
komunalnu djelatnost.  

 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-644/04 

od 30.03.2004. godine 
- kopija katastarskog plana 
- zk. izvadak broj 4477 k.o. Gornji Vakuf 

 
Nakon provedenog postupka utvrđeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  utvrđeno je 
da je dozvoljeno proširenje, odnosno spajanje parcele 
2357/14 (korisništvo Krišto Stipe) sa parcelom k.č. 
2356/9, radi formiranja građevinske parcele.  
Parcela k.č. 2356/9, površine 18 m2 nastala  je 
cijepanjem od parcele 2356/1,iz zk. ul. broj 4477 k.o. 
Gornji Vakuf i tako da je građevinska parcela formirana 
od k.č. 2357/14  i k.č.2356/9 .  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članova 
6. i 16. Zakona o građevnom zemljištu (u daljnjem 
tekstu ZGZ), kojim je određeno da općina raspolaže 
gradskim građevinskim zemljištem, te da u cilju 
privođenja svrsi istog donosi rješenje o preuzimanju 
zemljišta u skladu sa regulacionim planom, i članka 19. 
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ZGZ-u kojim je određeno da se oblik i površina parcele 
gradskog građevnog zemljišta može mijenjati samo u 
skladu sa postupkom privođenja zemljišta namjeni u 
skladu  sa regulacijskim planom i planom parcelacije to 
je ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. dispozitiva rješenja. 
Imenovani nije dužen uplatiti naknadu za rentu jer je tu 
obavezu ispunio prilikom dodjele zemljišta k.č. 2357/14, 
ali je dužan platiti naknadu za dodijeljeno zemljište u 
visini koja je utvrđena u članu 2. dispozitiva ovog 
rješenja, sve na temelju članka 62.  ZGZ –u. 

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

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

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

 
Broj:01-05-256/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02.rujna 2004.god.    
       

 PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                        Milić Nikola,prof.                     
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
165. Na temelju  članka 90. stav 1.  Zakona o 
građevnom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( 
«Službene novine Federacije BiH», broj 25/03) i članka 
22. i 31. Poslovnika o radu Općinskog vijeća ( «Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf -Uskoplje« broj 1/01 )  
rješavajući u predmetu Ante Delać a radi kompenzacije 
za stan, Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 02. rujna 
2004.godine  d o n i  j e l o  j e 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Anti Delać iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, kao 

kompenzacija za stan na kojem je imao stanarsko 
pravo ( a koji je u ratu uništen, a za  zemljište je 
izvršena prenamjena i dodijeljeno je drugim 
licima), dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje 
porodičnog stambenog objekta, građevinsko 
zemljište označeno kao: k.č. 2192/27, površine 364 
m2, upisano u popisni list broj korisnika 1016 k.o. 
Gornji Vakuf. 

 
2. Za dodijeljeno zemljište Anto Delać nije dužan 

platiti naknadu za rentu (pogodnost), niti je dužan 
platiti naknadu za dodijeljeno zemljište.   

 
1.  U postupku izlaganja na javi uvid podataka o 

premjeru i katastru nekretnina i utvrđivanja prava 
na nekretninama upisati će se pravo korištenja radi 
građenja porodičnog stambenog objekta na 
zemljištu iz točke 1. ovog rješenja u korist Ante 
Delać iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Anto Delać iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, podnio je 
zahtjev kod Službe za stambeno komunalne poslove, 
obnovu i zaštitu okoliša za  povrat stana na kojem je 
imao stanarsko pravo, a koji se nalazio u zgradi u ulici 

Zlatnih Ljiljana bb (ranije Nikole Milisava), stan  
površine 54,00 m2 . 
Predmetna zgrada u ratnim djelovanjima je u 
potpunosti uništena te je nakon rata uklonjena. Na 
istom mjestu je Odlukom općinskih organa došlo do 
prenamjene zemljišta, i zemljište je dodijeljeno fizičkim 
licima radi izgradnje poslovno stambenih objekata koji 
su te objekte u međuvremenu izgradili, te nema 
mogućnosti da se imenovanom vrati lokacija na kojoj je 
bio spomenuti stan. 
Navedena prenamjena i dodjela zemljišta je izvršena 
bez pristanka nositelja stanarskog prava na stanovima 
koji su se nalazili u zgradi na spornoj lokaciji. 
U cilju rješavanja ove problematike i pronalaženja 
adekvatnog rješenja, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, 
zastupana po Općinskom načelniku Salihu Muftiću, 
ponudila je stranci Delać Anti, da mu, kao kompenzaciju 
za sporni stan, dodijeli jednu građevinsku parcelu. 
Stranka Delać Anto pristao je na ovu ponudu pa je dana 
08.04.2004.godine zaključeno poravnanje, zavedeno 
pod brojem 05/1-372-949/98, između općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, zastupane po Općinskom načelniku 
Salihu Muftiću i Delać Ante u kojem se općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje obavezuje u roku od 30 dana od dana 
potpisivanja poravnanja dodijeli građevinsku parcelu sa 
pravom korištenja radi izgradnje individualnog 
stambenog objekta, uz plaćeno zemljište, rentu i 
komunalije na lokalitetu «Luke», u općini Gornji Vakuf-
Uskoplje u površini od 350,00 m2. Općina se također 
obvezala osigurati pomoć pri izgradnji individualnog 
stambenog objekta u građevnom materijalu, tijekom 
2004. godine, u visini do 12000,00 KM putem 
proračuna Federalnog ministarstva izbjeglih i raseljenih 
lica. 
Anto Delać pristao je na ovu obavezu, kao zamjenu za 
svoj postavljeni zahtjev za povrat stana na kojem 
postoji stanarsko pravo, uz obavezu plaćanja pristojbe 
za dozvolu za građenje i urbanističku suglasnost .     
Na temelju svega izloženog, a u cilju ispunjenja  obveza 
iz zaključenog poravnanja riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-257/04 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02.rujna 2004.god. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                        Milić Nikola,prof. 
 «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
166. Na temelju  članka 16. i 61.  Zakona o građevnom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( «Službene 
novine Federacije BiH»broj 25/03) i članka 7. Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta na 
korištenje radi građenja ( «Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ), a postupajući po 
zahtjevu Pere Krajina, sina Tadije iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, za utvrđivanje prava vlasništva na izgrađenom 
građevnom zemljištu društveno–državnog vlasništva, 
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 18.sjednici, održanoj dana 02.rujna 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  građevinsko 

zemljište označeno kao k.č. 2120/13 i k.č. 2120/14,  
upisano u zk. ul. broj 3155 k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo sa pravom korištenja Stipe 
Pilića Jozinog sa 1/1 dijela. 

 
1. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu iz točke 

1. ovog rješenja u korist Pere Krajina, sina Tadije 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  platiti naknadu za pogodnost 

zemljišta ( rentu ) u iznosu od 644,00 KM  
(slovima: šestočetrdesetčetirikonvertibilnemarke) 
na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
2. 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.dispozitiva rješenja u korist     Pere Krajina, sina 
Tadije iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Pero Krajina, sin Tadije iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
obratio se putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se u skladu 
sa urbanističkom suglasnosti, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja 
od uknjiženih korisnika, utvrdi pravo vlasništva na 
gradskom građevnom zemljištu u društvenom 
vlasništvu označenom kao k.č. 2120/13 i k.č. 2120/14 
upisano u z.k. ul. br. 3155 k.o. Gornji Vakuf, odnosno 
po novom premjeru označeno kao k.č. 1550/5 k.o. 
Gornji Vakuf. 
   
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-10/04 od 
06.01.2004 . godine 

-  zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog uloška  
broj 3155 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrđeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrađeni objekat utvrđeno je da je na  parceli iz točke 
1. izreke ovog rješenja predviđena i dozvoljena 
izgradnja obiteljske stambene  zgrade. 
Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da je na navedenoj 
parceli izgrađen objekat u posjedu podnosioca zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 3155 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrađeno i uknjiženo na 
korisnika iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja. 
Imovinsko pravna služba saslušala je nasljednika 
uknjiženog  korisnika, a isti je izjavio da se ne protivi 
izuzimanju navedenog zemljišta i dodjeli istog u korist 
podnosioca zahtjeva.  

 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. i 24. stav 1. Zakona o građevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je određeno da općina 
raspolaže gradskim građevinskim zemljištem, te da u 
cilju privođenja svrsi istog donosi rješenje o izuzimanju 
zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. 
dispozitiva rješenja. 

 
Odredba točke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 61. ZGZ-u. ( Na građevnom zemljištu 
u državnom vlasništvu na kojem je izgrađena zgrada 
bez prava korištenja zemljišta radi građenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za građenje po 
odredbama Zakona o prostornom uređenju , Općinsko 
vijeće može utvrditi pravo vlasništva  u korist graditelja 
ili njegovih pravnih slijednika uz obavezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na 
korištenje i za uređenje građevnog zemljišta), a u vezi 
sa članom 7.st.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele građevnog zemljišta na korištenje radi 
građenja kojom je predviđeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrađeno građevinsko 
zemljište na kojem je bespravno izgrađen objekat 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. 
dispozitiva ovog rješenja. 
Odredba točke 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrđena je 
na temelju članka 6.  Odluke  o temeljma i mjerilima za 
utvrđivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
građevinsko zemljište («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj:1/02). 

 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-258/04 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
02.rujna 2004.god.  

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                        Milić Nikola,prof. 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
167. Na temelju članka 45.  Zakona o građevnom 
zemljištu ( «Službene novine Federacije BiH», broj 
25/03) i članka 30. Odluke o uvjetima i načinu dodjele 
građevnog zemljišta na korištenje radi građenja ( 
«Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 2/02 ) a 
postupajući po zahtjevu Javnog preduzeća BH Telecom 
Sarajevo Direkcija Travnik, za dodjelu građevnog 
zemljišta u društvenom – državnom  vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 02.rujna 2004. 
godine  d o n i j e l o  j e 
 

R J E Š E NJ E 
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1. Građevinsko zemljište označeno kao k.č. 929/2 
površine 41  m2 upisano u popisni list broj korisnika 
129 k.o. Privor 1 (podaci novog premjera) 
dodjeljuje se i ustupa na korištenje Javnom 
preduzeću BH Telecom Sarajevo Direkcija Travnik 
radi izgradnje shelter jedinice «Filani». 

 
2. Javno preduzeće BH Telecom Sarajevo Direkcija 

Travnik dužno je na ime naknade za dodijeljeno 
zemljište uplatiti 820,00 KM  (slovima: 
osamstodvadesetkonvertibilnihmaraka ) na račun 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje petnaest dana nakon 
pravosnažnosti ovog rješenja. 

 
3. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana 

pravosnažnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev 
za izdavanje odobrenja za građenje, odnosno ako u 
roku od tri godine ne izvrši pretežiti dio radova na 
objektu ili ukoliko u roku od šest godina ne 
podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za 
upotrebu objekta , služba nadležna za imovinsko 
pravne poslove donijeti će rješenje o gubitku prava 
korištenja radi građenja. 

 
1. U postupku izlaganja na javni uvid podataka o 

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

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Javno preduzeće BH Telekom Sarajevo Direkcija 
Travnik, obratilo se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se u skladu sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom, dodijeli dio 
građevnog zemljišta u državnom - društvenom 
vlasništvu iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja označeno 
po novom premjeru kao k.č. 27   upisano u popisni list 
broj korisnika 124 k.o. Privor 2. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-1171/04 

od 03.06.2004 . godine 
- popisni list broj korisnika  129 k.o. Privor 1. 

 
Nakon provedenog postupka utvrđeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost utvrđeno je 
da je na  parceli označenoj kao k.č.929 k.o. Privor 2  
dozvoljena izgradnja shelter jedinice, pa je ova služba 
izvršila cijepanje navedene parcele. Novoformirana 
parcela označena je kao k.č. 929/2 površine 41 m2 iz 
popisnog lista broj 129 k.o. Privor 1. 
Odlukom ovog vijeća navedena nekretnina izgubila je 
status nekretnine u općoj uporabi. 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
45. stavak 2. točka iii. Zakona o građevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je određeno da općina 
može dodjeljivati građevinsko zemljište neposrednom 
pogodbom radi izgradnje objekata komunalne 
infrastrukture,  to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. 
dispozitiva rješenja. 

Odredba točke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 64. ZGZ-u, a njena visina utvrđena ja 
na temelju prosječne tržišne cijene metra kvadratnog 
građevnog zemljišta na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 3. dispozitiva ovog rješenja, zasniva se 
na članu 53. ZGZ-u. 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

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

 
Broj:01-05-259/04 
Gornji Vakuf – Uskloplje 
02. rujna 2004.god.   

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                        Milić Nikola,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
168. Na temelju članka 45.  Zakona o građevnom 
zemljištu ( «Službene novine Federacije BiH», broj 
25/03) i članka 30. Odluke o uvjetima i načinu dodjele 
građevnog zemljišta na korištenje radi građenja ( 
«Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 2/02 ) a 
postupajući po zahtjevu Javnog preduzeća BH Telecom 
Sarajevo Direkcija Travnik, za dodjelu građevnog 
zemljišta u društvenom – državnom  vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 02.rujna 2004. 
godine  d o n i j e l o  j e 
 
 

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

površine 128  m2 upisano u popisni list broj 
korisnika 124 k.o. Privor 2 (podaci novog premjera) 
dodjeljuje se i ustupa na korištenje Javnom 
poduzeću BH Telecom Sarajevo Direkcija Travnik 
radi izgradnje digitalne centrale. 

 
2. Javno preduzeće BH Telecom Sarajevo Direkcija 

Travnik dužno je na ime naknade za dodijeljeno 
zemljište uplatiti 2560,00 KM  (slovima: 
dvijehiljadepetstošezdeset konvertibilnih maraka ) 
na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje petnaest 
dana nakon pravosnažnosti ovog rješenja. 

 
3. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana 

pravosnažnosti ovog rješenja ne        podnese 
zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, 
odnosno ako u roku od tri        godine ne izvrši 
pretežiti dio radova na objektu ili ukoliko u roku od 
šest godina ne        podnese zahtjev za izdavanje 
odobrenja za upotrebu objekta , služba nadležna za        
imovinsko pravne poslove donijeti će rješenje o 
gubitku prava korištenja radi         građenja. 

 
1. U postupku izlaganja na javni uvid podataka o 

premjeru i katastru nekretnina, na        temelju 
ovog rješenja  i prijavnog lista izvršiti će se upis 
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prava korištenja rad        izgradnje poštanskog 
objekta u korist  Javnog preduzeća BH Telecom 
Sarajevo        Direkcija Travnik sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Javno preduzeće BH Telekom Sarajevo Direkcija 
Travnik, obratilo se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se u skladu  sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom, dodijeli dio 
građevnog zemljišta u državnom - društvenom 
vlasništvu iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja 
označeno po novom premjeru kao k.č. 27   upisano u 
popisni list broj korisnika 124 k.o. Privor 2. 
 

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-1119/04 

od 20.05.2004 . godine 
- popisni list broj korisnika  124 k.o. Privor 2. 

 
Nakon provedenog postupka utvrđeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost utvrđeno je 
da je na  parceli označenoj kao k.č. 27 k.o. Privor 2 
predviđena i dozvoljena izgradnja shelter jedinice, pa je 
ova služba izvršila cijepanje navedene parcele. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 27/2 
površine 128 m2 iz popisnog lista broj 124 k.o. Privor 2. 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
45. stav 2. točka iii. Zakona o građevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je određeno da općina 
može dodjeljivati građevinsko zemljište neposrednom 
pogodbom radi izgradnje objekata komunalne 
infrastrukture,  to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. 
dispozitiva rješenja. 
Odredba točke 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se 
na odredbi članka 64. ZGZ-u, a njena visina utvrđena ja 
na temelju prosječne tržišne cijene metra kvadratnog 
građevnog zemljišta na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 3. dispozitiva ovog rješenja, zasniva se 
na članu 53. ZGZ-u. 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

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

 
Broj:01-05-260/04 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
02. rujna 2004.god. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                        Milić Nikola,prof. 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
169.  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 18. sjednici održanoj  02. rujna 
2004.godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o rješenjima o utvrđivanju prava vlasništva 
Službe za imovinsko pravne poslove općine 

Gornji Vakuf - Uskoplje 
 
1. Prihvataju se rješenja o utvrđivanju prava 

vlasništva Službe za imovinsko pravne poslove 
općine G. Vakuf – Uskoplje u korist: 

 
1. Miroslava Čivčije sin Nikole  iz Trnovaće 

općina G.Vakuf – Uskoplje na k.č.1281/2 
k.o. Gornji Vakuf 

2. Marinka,Ilije i Marka  Šandro, siovi Marka 
iz G.Vakufa –Uskoplja na k.č. 1339/2 i 
k.č.1339/3 k.o.Gornji Vakuf 

 
2.   Rješenja stupaju na snagu danom dobivanja 
      zakonom propisane suglasnosti Općinskog   
      pravobranilaštva Bugojno. 
 
3. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-261//04 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                
02.rujna 2004. godine 

PREDSJEDAVAJUĆI 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                        Milić Nikola,prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
OPĆINSKI NAČELNIK 
170. Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1068 
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 vezi sa članom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, donosi: 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu 
"za čišćenje divljih deponija na prostoru općine 

Gornji Vakuf - Uskoplje" 
I 

 
Odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu za čišćenje 
divljih deponija na prostoru općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje u iznosu od 3.000,00 KM . 

 
II 
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Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 –komunalna djelatnost Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu  

 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
171. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1051 
Nadnevak: 30.06. 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. 1/02 ), 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 
lipanj  2004. godine 

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

II 
 
Visina naknade isplatit će se u iznosu od 6,00 KM po 
radnom danu za stvarno zaposlenog radnika. 

 
III 

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

                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
 Salih Muftić,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
172. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1106 
Nadnevak: 08.07. 2004.godine 
 

Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
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 

Čatić Kjazimu  
I 
 

Čatić Kjazimu iz Ždrimaca  općina Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
100,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu za namjene – 
za priključak električne energije. 

 
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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
173. Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1065 
Nadnevak: 13.07. 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. 1/02 ), 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 

"PD Goran" 
 
I 

 
"PD Goran" iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 900,00 KM . 
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II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi udruženjima građana Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2003. godinu za 
namjene – financiranje pohoda upoznajmo Vranicu . 

 
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 

Muftić Salih,dipl.ing.maš. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
174. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-1102 
Nadnevak: 13.07. 2004.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 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   

HNK «Sloga -Uskoplje» 
I 

 
HNK «Sloga-Uskoplje» iz općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
500,00 KM . 

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

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.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

175. Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1103 
Nadnevak: 13.07. 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. 1/02 ), 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 . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi neprofitnim organizacijama -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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
176.  Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1105 
Nadnevak: 13.07. 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. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 
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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 100,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi neprofitnim organizacijama -Dom 
kulture Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2004. godinu za namjene – održavanje okruglog stola 
na temu STOP NARKOMANIJI u sali, a u organizaciji 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje i  Omladinskog centra 
Gornji Vakuf - Uskoplje. 

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 

Muftić Salih,dipl.ing.maš. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
177. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1074 
Nadnevak: 15.07. 2004.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
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 

Begović Seadu  
I 
 

Begović Seadu iz Vrsa  općina Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
210,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu za namjene – 
liječenje sina u Njemačkoj ( operacija očiju ). 

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 
 Muftić Salih,dipl.ing.maš. 

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

 
Broj: 02-14-1123 
Nadnevak: 19.07. 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. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, donosi : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu 

Grbavac Luciji  
I 
 

Grbavac Luciji iz Bistrice  općina Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
50,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
179. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1125 
Nadnevak: 19.07. 2004.godine 
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Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
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 

Bajrić Adilu  
I 
 

Bajrić Adil iz Bojske  općina Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
40,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
180. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-374 
Nadnevak: 19.07. 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. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, donosi : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu 

članovima Upravnog odbora JU Centar za 
socijalni rad  

I 
 

Članovima Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad 
Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju se financijska 
sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2004. godinu u iznosu od 386,10 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
611 230 – Naknada za privremene i povremene poslove  
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu za namjene – naknada članovima Upravnog 
vijeća 270,00 KM,( Malinar Zdenko- 60,00 KM; Drino 
Mahmut 60,00 KM; Zekotić Lipanjuz 60,00 KM; Juričević 
Ivo 30,00KM; Tvrtko Krajina 30,00 KM; Ljubunčić Vahid 
30,00 KM ).,porez na dodatna primanja – 81,00 KM, 
porez na usluge 35,10 KM ). 

 
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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
181. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-1140 
Nadnevak: 27.07. 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   

 
I 

 
NK «Sloga-Gornji Vakuf» 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 . 

 
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 – organizacija tradicionalnog 
malonogometnog turnira  « Goran Čišić « 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
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IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.                                                                       
                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

                            Muftić Salih,dipl.ing.maš.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
182. Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1134 
Nadnevak: 27.07. 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. 1/02 ), 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  

I 
 
"HKD Napredak Uskoplje" iz Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti 
kulture za tradicionalni nastup na kulturnoj manifestaciji 
« X Piškorevački sokaci « Đakovo . 

 
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 

Muftić Salih,dipl.ing.maš. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
183. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-1086 
Nadnevak: 27.07. 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   

KK «Sloga Gornji Vakuf-Uskoplje» 
I 

 
KK «Sloga« iz Gornji Vakuf – Uskoplje odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 500,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi organizacijama iz oblasti sporta 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu za namjene – organizacija   turnira « STRET 
BALL « - ulična košarka  

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 

                            Muftić Salih,dipl.ing.maš.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
184. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-1152 
Nadnevak: 27.07. 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   
HNK «Sloga Uskoplje»- Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
 
HNK «Sloga Uskoplje « iz Gornji Vakuf – Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
500,00 KM . 

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

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.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
185. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-1127 
Nadnevak: 27.07. 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   

 
I 
 

JOB Travnik iz općine Travnik odobravaju se financijska 
sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2004. godinu u iznosu od 150,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi  neprofitnim organizacijama – 
udruženjima građana proisteklih iz rata za organizaciju 
manifestacije « Vlašić – 2004 «. 

 
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 

                            Muftić Salih,dipl.ing.maš.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
186. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Broj: 02-14-1165 
Nadnevak: 30.07. 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. 1/02 ), 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 
srpanj  2004. godine 

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

II 
 
Visina naknade isplatit će se u iznosu od 6,00 KM po 
radnom danu za stvarno zaposlenog radnika. 

 
III 

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

                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
 Muftić Salih,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
187. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-1178 
Nadnevak: 06.08. 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   

 
I 
 

Mjesnoj sekciji JOB-a  Privor  općina Gornji Vakuf - 
Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu u iznosu od 300,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi  neprofitnim organizacijama – 
udruženjima građana proisteklih iz rata za organizaciju 
manifestacije « Dani otpora Privora « 2004 godine. 
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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.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
188. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-1149 
Nadnevak: 06.08. 2004.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 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   

 
I 

Udrugi roditelja i udovica poginulih, umrlih i nestalih 
Hrvatskih branitelja, općina Gornji Vakuf - Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
300,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi  neprofitnim organizacijama – 
udruženjima građana proisteklih iz rata za podmirenje 
troškova redovnih 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 

                            Muftić Salih,dipl.ing.maš.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
189. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1189 
Nadnevak: 08.08. 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. 1/02 ), 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 

Topić Jasmini i Zec Nisveti  
I 
 

Topić Jasmini i Zec Nisveti iz općine Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu u iznosu od 100,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu za namjene 
saniranje štete na zgradi u ul. Mehmed bega Stočanina 
. 

 
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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
190. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-1179 
Nadnevak: 09.08. 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   

I 
 

Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca  općina 
Gornji Vakuf - Uskoplje odobravaju se financijska 
sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2004. godinu u iznosu od 330,00 KM . 
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II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Transferi  neprofitnim organizacijama – 
udruženjima građana proisteklih iz rata za plačanje 
tendera objavljenog u listu «Oslobođenje» za izgradnju 
ograde i kapije na Šehidskom mezarju. 

 
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.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
191. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-1201 
Nadnevak: 09.08. 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   

 
I 
 

RKT Župni ured Uznesenij BDM  općina Gornji Vakuf - 
Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu u iznosu od 1.000,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – obilježavanje vjerskih i državnih praznika za 
organizaciju proslave Velike Gospe . 

 
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.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

192.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-1233 
Nadnevak: 18.08. 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   

« Nogometna sekcija Gornji Vakuf «,HNK «Sloga 
Uskoplje» 

I 
 
«Nogometnoj sekciji Gornji Vakuf « i HNK «Sloga 
Uskoplje « iz Gornji Vakuf – Uskoplje odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 910,00 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 – organizacija « Danske škole 
nogometa», za djecu iz općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 
Donji Vakuf, Prozor- Rama. 

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 

                            Muftić Salih,dipl.ing.maš.  
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
193. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1281 
Nadnevak: 23.08. 2004.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu ( ˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/02 ), Općinski načelnik u suglasnosti Zamjenika 
općinskog načelnika, d o n o s i : 
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O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu 
Zlatku Čuriću  

 
I 
 

Zlatku Čuriću iz Bistrice  općina Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
100,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu za namjene – 
nabavka lijekova za maloljetnu djecu. 

 
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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
194. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1284 
Nadnevak: 26.08. 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. 1/02 ), 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 

Latić Salihu  
 
I 

Latić Salihu iz Bistrice  općina Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
30,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu za namjene – 
nabavka lijekova. 

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 
 Muftić Salih,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
195. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1295 
Nadnevak: 30.08. 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. 1/02 ), 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 

Latić Džulejmanu  
 
I 
 

Latić Džulejmanu iz Bistrice  općina Gornji Vakuf-
Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu u iznosu od 100,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
196. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1331 
Nadnevak: 06.09. 2004.godine 
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Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
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 

Mehić Elmazu  
I 
 

Mehić Elmazu  općina Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 50,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 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 
 Muftić Salih,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
197. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1329 
Nadnevak: 06.09. 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. 1/02 ), 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 

Garib Ešrefu  
 
I 
 

Garib Ešrefu iz Duradbegović Doca , općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu u iznosu od 100,00 KM . 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grant pojedincu za pomoć u čišćenju 
deponije u Duradbegović Docu,   Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu . 

 
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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
198. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1332 
Nadnevak: 08.09. 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. 1/02 ), 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 

Misini Đuli  
 
I 
 

Misini Đuli  općine Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 30,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 200 – Grantovi pojedincima  Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu za namjene – 
nabavka lijekova. 

 
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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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199. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1296 
Nadnevak: 31.08. 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. 1/02 ), 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 
 Centar za socijalni rad Gornji Vakuf - Uskoplje  

 
I 
 

Članovima Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad 
Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju se financijska 
sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2004. godinu u iznosu od 1.321,30 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
611 100 – Porez na plaću u iznosu od 95,80, Doprinosi 
iz plaća u iznosu od 901,50, i sa pozicije 612 000 – 
Doprinosi na plaće u iznosu od 324,00 iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu za 
namjene uplata poreza na plaću, doprinosa na plaću i iz 
plaća za mjesec maj . 

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 
 Muftić Salih,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
200. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1297 
Nadnevak: 31.08. 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. 1/02 ), 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 
kolovoz  2004. godine 

 
I 

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

II 
 
Visina naknade isplatit će se u iznosu od 6,00 KM po 
radnom danu za stvarno zaposlenog radnika. 

 
III 

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

                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
 Muftić Salih,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
201. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1298 
Nadnevak: 31.08. 2004.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
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 
 Centar za socijalni rad Gornji Vakuf - Uskoplje  

 
I 
 

Centru za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
552,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
611 200 – Naknada troškova zaposlenih iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu za topli 
obrok  za mjesec kolovoz. 

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

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

           OPĆINSKI NAČELNIK 
 Muftić Salih,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
202. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 02-14-1299 
Nadnevak: 31.08. 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. 1/02 ), 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 
 Centar za socijalni rad Gornji Vakuf - Uskoplje  

 
I 
 

Centru za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 
2.000,00 KM . 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
611 100 – Neto plače iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2004. godinu za namjene plaća za mjesec 
maj. 

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 
 Muftić Salih,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
203. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-14-699 
Nadnevak: 13.05. 2004.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01), a u vezi sa članom 12. Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 

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 

 MZ Voljevac  
 
I 
 

MZ Voljevac ,općina Gornji Vakuf-Uskoplje odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2004. godinu u iznosu od 284,00 KM , 
odnosno 200 litara nafte po narudžbi broj 34 naručenih 
od ESSO petrola. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
613 700 – Izdaci za tekuće održavanje lokalnih puteva  
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. 
godinu za namjene – sanacija lokalnog puta na relaciji 
Jelići – Luke . 

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 
 Muftić Salih,dipl.ing.maš. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
ISPRAVKE : 
 
U naslovu Službenog glasnika br. 3/4 i 4/04 ,»Godina 
III» se ispravlja sa «Godina IV» . 
 
KAZALO                                                                         str                                                       
 
Str.PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE 
 
144.  Z a k l j u č a k  o prihvatanju Nacrta odluke o   
        građevnom zemljištu---------------------------------------119 
145.  Z a k l j u č a k o prihvatanju Izvješća o izvršenju   
         Proračuna općine za razdoblje 1-6 –2004.godine-----119 
146.  Z a k l j u č a k  o  informaciji o stanju obnove i povratka   
         na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje -----------119 
147.  Z a k l j u č a k  o  informaciji o davanju u zakup Javnih   
        površina-------------------------------------------------------119 
148.  Z a k l j u č a k  o  informaciji o privredi u općini Gornji   
        Vakuf – Uskoplje--------------------------------------------120 
149. Z a k l j u č a k  o  informaciji o bespravnoj izgradnji na   
        području općine Gornji Vakuf – Uskoplje----------------120 
150. O D  L  U  K  U  o rotaciji čelnih funkcionera općine Gornji   
       Vakuf – Uskoplje---------------------------------------------120 
151. AUTENTIČNO TUMAČENJE članka 3. Statuta općine   
        Gornji Vakuf – Uskoplje------------------------------------120 
152. R J E Š E N J E o imenovanju Povjerenstva za izlaganje   
        podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na   
        nekretninama za katastarske općine k.o. Bistrica i k.o.   
        Podgrađe-----------------------------------------------------121 
153. Z A K L J U Č A K  o odobravanju provedbe postupka-122 
154. Z A K L J U Č A K  o upravnim odborima Javnih ustanova i   
        Javnih preduzeća kojima je općina osnivač-------------122 
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155. Z A K L J U Č A K  o ne preuzimanju zemljišta od Kate   
        Matijanić iz općine Gornji Vakuf – Uskoplje-------------122 
156. Z A K L J U Č A K  o davanju suglasnosti Gušo Mustafi iz   
        Gornji Vakuf – Uskoplje------------------------------------123 
157. O D  L  U  K  U  o utvrđivanju gubitka statusa nekretnine   
        u općoj uporabi u k.o. Privor 1---------------------------123 
158. O D  L  U  K  U  o utvrđivanju gubitka statusa nekretnine   
        u općoj uporabi u k.o. Privor  ----------------------------123 
159. R J E Š E N J E o utvrđivanju prava vlasništva u korist   
        Ljubice Prskalo iz Gornji Vakuf – Uskoplje---------------124 
160. R J E Š E N J E o utvrđivanju prava vlasništva u korist   
        Mustafe i Sulejmana Mustafića iz G.i Vakuf–Uskoplje--125 
161. R J E Š E N J E o utvrđivanju prava vlasništva u korist   
        Ahmeta Sofića iz Gornji Vakuf – Uskoplje---------------126 
162. R J E Š E N J E o utvrđivanju prava vlasništva u korist   
        Midhat i Mirsada Softić iz Gornji Vakuf – Uskoplje-----127 
163. R J E Š E N J E o utvrđivanju prava vlasništva u korist   
        Zahida Ehlizevka iz Gornji Vakuf – Uskoplje-------------128 
164. R J E Š E N J E o utvrđivanju prava vlasništva u korist   
        Stipo Krišto iz Gornji Vakuf – Uskoplje-------------------129 
165. R J E Š E N J E o dodjeli neizgrađenog građevnog   
        zemljišta  Anti Delać iz Gornji Vakuf – Uskoplje--------130 
166. R J E Š E N J E o utvrđivanju prava vlasništva u korist   
        Pero Krajina  iz Gornji Vakuf – Uskoplje-----------------130 
167. R J E Š E N J E o  dodjeli neizgrađenog građevnog   
        zemljišta  JP BH Telekom Sarajevo Direkcija Travnik--131 
168. R J E Š E N J E o  dodjeli neizgrađenog građevnog   
        zemljišta  JP BH Telekom Sarajevo Direkcija Travnik--132 
169. Z A K L J U Č A K  o rješenjima o utvrđivanju prava   
       vlasništva Službe za imovinsko pravne poslove općine   
       Gornji Vakuf – Uskoplje-------------------------------------133 
 
OPĆINSKI NAČELNIK : 
170. O D  L  U  K  U  o odobravanju sredstava iz Proračuna 
       općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu «za   
       čišćenje divljih deponija na prostoru općine Gornji Vakuf –   
       Uskoplje»------------------------------------------------------133  
171. O D  L  U  K  U o isplati novčane naknade za  topli obrok   
        za lipanj  2004. godine---------------------------------------
134 
172. O D  L  U  K  U  o odobravanju sredstava iz Proračuna   
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. Čatić Kjazimu 
        ----------------------------------------------------------------134 
173. O D  L  U  K  U  o odobravanju sredstava iz Proračuna   
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu « PD   
        GORAN»------------------------------------------------------134 
174. O D  L  U  K  U  o odobravanju sredstava iz Proračuna   
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu HNK  
        «Sloga – Uskoplje»------------------------------------------135 
175. 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 «----135 
176. 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 «----135  
177. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Proračuna   
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu Begović   
         Seadu--------------------------------------------------------136 
178.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna   
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu   
         Grbavac Luciji-----------------------------------------------136 
179.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna   
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu Bajrić   
        Adilu ----------------------------------------------------------137 
 
 
 
 

 
180.  O D  L  U  K  U  o odobravanju sredstava iz Proračuna   
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu   
        članovima Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad 
        -----------------------------------------------------------------137 
181.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna   
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu » NK    
        Sloga Gornji Vakuf»-----------------------------------------137 
182.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna    
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu «HKD   
        Napredak Uskoplje «----------------------------------------138 
183.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna    
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinuKK   
        «Sloga Gornji Vakuf – Uskoplje «-------------------------138 
184.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Proračuna   
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu HNK «   
        Sloga Uskoplje «---------------------------------------------138 
185. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Proračuna  
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu    
         JOB Travnik-------------------------------------------------139 
186.  O D  L  U  K  U o isplati novčane naknade za  topli obrok   
        za srpanj  2004. godine----------------------------------------
139 
187. O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna    
        općine Gornji Vakuf -Uskoplje za 2004. godinu "Mjesnoj    
        sekciji JOB-a Privor"----------------------------------------139 
188.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna   
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu "Udrugi   
         roditelja i udovica poginulih, umrlih i nestalih Hrvatskih    
         branitelja "--------------------------------------------------140 
189.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna   
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu   
         Topić Jasmini i Zec Nisveti-------------------------------140 
190.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna   
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu   
         Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca--------141  
191.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna   
          općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu  HNK   
          « RKT Župni ured Uznesenij BDM»---------------------141 
192.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna   
          općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. «Nogometnoj   
         sekciji G.Vakuf i HNK « Sloga Uskoplje «---------------141 
193.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna  
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu   
         Zlatku Čuriću------------------------------------------------141 
194.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna  
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu   
         Latić Salihu -------------------------------------------------142 
195.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna  
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu   
         Latić Džulejmanu-------------------------------------------142 
196.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna  
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu   
         Mehić Elmazu-----------------------------------------------142 
197. O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna  
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu   
         Garib Ešrefu------------------------------------------------143 
198.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna  
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu   
         Misini Đuli---------------------------------------------------143 
199.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz Proračuna  
         općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2004. godinu   
         Centar za socijalni rad G.Vakuf – Uskoplje-------------144 
200.  O D  L  U  K  U o isplati novčane naknade za  topli obrok   
        za kolovoz 2004. godine-----------------------------------144 
 

 

  Izdavatelj : 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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