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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

Godina VII , broj 1                         15. 03. 2007.                 Bosanski jezik 
 
Općinsko vijeće: 

 
01. Na osnovu člana 38. tačka 2. i člana 110 stava 
1.Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje i člana 10. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje («Sl. glasnik općine Gornji Vakuf –Uskoplje», 
br. 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj  12. sjednici održanoj dana 22. 
februara 2007.godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o verifikaciji vijećničkog mandata 

Brkić Junuzu 
 

I 
 
Verificira se mandat  Brkić Junuzu vijećniku Općinskog 
vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje iz reda stranke  
SBiH ,shodno uvjerenju Centralne izborne komisije BiH 
br: 05-07-1-2815/06 od 05.01.2007.godine. 
 

II 
 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u « Službenom  glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ». 
 
Broj: 01-05-4/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26. februara 2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
02. Na osnovu člana 111 Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (« Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
br.1/01 i 3/05), i člana 31 Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (« Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje» br. 1/01 i 3/05), Općinsko 
vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 12. sjednici 
održanoj dana 22. februara  2007. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju predsjednika Komisije za 

ravnopravnost spolova 
 

I 
 
Crnica Halima razrješava se dužnosti predsjednika 
komisije za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje , zbog podnesene ostavke. 

 
II 

 
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog  dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje». 

Broj;01-05-18/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26. februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
03. Na osnovu člana 54 i 93. Zakona o prostornom 
ureñenju («Službene novine SBK « br. 11/05), člana 38. 
tačka 2 i člana 110 stav 1. Statuta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje («Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) i člana 23. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje («Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje» br. 1/01 i 3/05), 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 12. 
sjednici održanoj 22. februara 2007. godine, donijelo je; 
 

O D L U K U 
o imenovanju Komisije za davanje stručne 
ocjene u postupku donošenja urbanističke 

saglasnosti za područje općine Gornji Vakuf - 
Uskoplje 

 
I 

 
Ovom Odlukom imenuju se članovi Komisije za davanje 
stručne ocjene u postupku donošenja urbanističke 
saglasnosti za područje općine Gornji Vakuf-Uskoplje , a 
u vezi s izdavanjem rješenja o urbanističkoj saglasnosti 
ako dokumenti prostornog ureñenja propisani kao 
osnov za izdavanje urbanističke saglasnosti, nisu 
doneseni. 

II 
 
U Komisiju za davanje stručne ocjene imenuju se; 
 
1. Agić Akif, dipl. ing. arh.  predsjednik 
2. Milišić Stjepan, dipl. ing. rud. član 
3. Prijić Nijaz, dipl. ing. grañ. član 
 

III 
 
Stručna ocjena Komisije iz prethodnog člana Odluke, 
koja je osnov za donošenje rješenja o urbanističkoj 
saglasnosti koje donosi nadležna Služba općine, mora 
sadržavati sve elemente neophodne za utvrñivanje 
urbanističke saglasnosti, urbanističko-tehničkih i drugih 
uvjeta gradnje i korištenja grañevine, odnosno 
izvoñenje drugih zahvata u prostoru, u skladu s 
Kantonalnim zakonom o prostornom ureñenju. 

 
IV 

 
Način rada i finansiranje komisije iz člana II ove Odluke 
odgovarajućim aktom uredit će Općinski načelnik u roku 
od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.  
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V                                
 
Komisija iz člana II ove Odluke imenuje se na mandatni 
period od dvije godine. 

VI 
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje sa 
radom Komisija za davanje stručne ocjene u postupku 
donošenja urbanističke saglasnosti za općinu Gornji 
Vakuf –Uskoplje , imenovana Odlukom Skupštine 
Srednjobosanskog kantona br. 01-02-319/03 od 13. 
oktobra 2003.godine («Sl. novine SBK «, br. 11/03). 

 
VII 

 
Ova Odluka stupa na snagu narednog  dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 
Broj:01-05-20/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26. februara 2007. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
04.  Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i člana 30. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
12. sjednici održanoj 22.februara 2007.godine, donijelo 
je  

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

prometne  vrijednosti nekretnina za 2006.god. 
 
1. Prihvata se  Izvještaj o radu Komisije za 

utvrñivanje prometne  vrijednosti nekretnina  za 
2006. godinu, broj;01-05-29/07 od 01.02. 2007. 
godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od    
       dana objavljivanja u « Službenom glasniku   
       općine Gornji Vakuf – Uskoplje». 

 
Broj; 01-05-29/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26.februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
05. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i člana 30. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
12. sjednici održanoj 22.februara 2007.godine, donijelo 
je  

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o radu Komisije  za predstavke i 
žalbe Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
za 2006.god. 
 

1. Prihvata se  Izvještaj o radu Komisije za 
predstavke i žalbe  Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2006. godinu, broj;01-05-31/07 od 
06.02. 2007. godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ». 
 

Broj; 01-05-31/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26.februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

                 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
06. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i člana 30. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
12. sjednici održanoj 22.februara 2007.godine, donijelo 
je  

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o radu mandatno imunitetske 
komisije Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 

Uskoplje za 2006.god. 
 
1. Prihvata se  Izvještaj o radu  Mandatno 

imunitetske komisije Općinskog vijeća Gornji Vakuf 
– Uskoplje  za 2006.  godinu, broj;01-05-32/07 od 
10.02. 2007. godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 

Broj; 01-05-32/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26.februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
07. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i člana 30. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
12. sjednici održanoj 22.februara 2007.godine, donijelo 
je  

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o radu Komisije  za izbor i 

imenovanje Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2006.god. 

 
1. Prihvata se  Izvještaj o radu Komisije za izbor i 

imenovanje  Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2006. godinu, broj;01-05-33/07 od 
06.02. 2007. godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u « Službenom glasniku  općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje». 
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Broj; 01-05-33/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26.februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
08. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i člana 30. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
12. sjednici održanoj 22.februara 2007.godine, donijelo 
je  

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o radu Komisije  za budžet i finansije 

Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2006.god. 

 
1. Prihvata se  Izvještaj o radu Komisije za budžet i 

finansije Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
za 2006. godinu, broj;01-05-34/07 od 06.02. 2007. 
godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 

Broj; 01-05-34/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26.februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
09. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i člana 30. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
12. sjednici održanoj 22.februara 2007.godine, donijelo 
je  

Z A K L J U Č A K 
O Izvještaju o radu Komisije  za ravnopravnost 

spolova Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2006.god. 

 
1. Prihvata se  Izvještaj o radu Komisije za 

ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2006. godinu, broj;01-05-
35/07 od 06.02. 2007. godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 

Broj; 01-05-35/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26.februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
10. Na osnovu člana 111 Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (« Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

br.1/01 i 3/05), i člana 31 Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (« Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje» br. 1/01 i 3/05), Općinsko 
vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 12. sjednici 
održanoj dana 22. februara  2007. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju predsjednika Komisije za 

ravnopravnost spolova 
 
I 

 
Za predsjednika komisije  za ravnopravnost spolova 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje imenuje se 
Brzika Hazima. 

 
II 

 
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog  dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje». 
 
Broj;01-05-41/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26. februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
11. Na osnovu člana 13,14 i 15. Poslovnika o radu  
Općinskog vijeća Gornji Vakuf- Uskoplje  (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje", br. 1/01 i 3/05),  
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje, na svojoj 12. 
sjednici održanoj  22. februara 2007. god., donijelo je 
 

PROGRAM  RADA 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 

za 2007. god. 
 
I   U V O D  
 
Osnove programskih zadataka i sadržaja rada  
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje čine preostale 
obaveze OV-a za 2006.godinu i  prijedlozi dati od 
Općinskog načelnika  kao i od Pomoćnika općinskog 
načelnika. 
Opredjeljenje za sadržaj rada dali su rasprave na 
sjednicama Općinskog vijeća u proteklim godinama, kao 
i zahtjevi  Općinskog načelnika  za donošenje akata iz 
djelokruga poslova općinske uprave, shodno Statutu 
općine, Zakonima  Federacije Bosne i Hercegovine i 
Srednjobosanskog kantona. 
U ovom periodu , pored Programom predviñenih 
sadržaja rada, Općinsko vijeće će razmatrati i druga 
pitanja iz svoje nadležnosti koja nisu predviñena ovim 
Programom, a koja pokrenu ovlašteni predlagači ( 
shodno članu 34. Poslovnika o radu  Općinskog vijeća ) 
kao i aktuelna pitanja iz redovnog djelovanja  i koja 
proizlaze iz zakonskih i drugih obaveza. 
U svom radu Općinsko vijeće će iznalaziti forme i 
metode rada kako bi sve odluke i drugi akti što više bili 
odraz potrebe grañana općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
Programski sadržaji svrstani su u dva dijela : normativni 
dio i analitički informativni dio i to po tromjesečjima. 
  
II PLAN  ODRŽAVANJA  SJEDNICA 
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12. sjednica-------------------15 - 30  februara 2007. god. 
13.  sjednica------------------15 - 30  aprila 2007.     god. 
14.  sjednica------------------15 -  30  juna 2007. god. 
15.  sjednica------------------15 - 30 augusta 2007.  god. 
16.  sjednica------------------15 -  30  oktobra 2007. god. 
17.  sjednica-----------------10 -25  decembra 2007. god. 
   
Pored planiranih redovnih sjednica po potrebi  bit će 
zakazane i vanredne sjednice Općinskog vijeća. 
 
III   PROGRAM  RADA OPĆINSKOG VIJEĆA 

GORNJI  VAKUF – USKOPLJE ZA PERIOD 
       JANUAR – DECEMBAR 2007. GOD. 
 
I  Januar – mart  2007.god. 
 
A )  Normativni dio : 
 
1. Odluka o utvrñivanju prosječene grañevinske cijene 

m2 stambenog i  poslovnog prostora u društveno-
državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za proteklu 2006.godinu.  
Predlagač: Općinski načelnik 

 
2. Odluka o odreñivanju visine naknade  za 

grañevinsko zemljište u državnoj svojini koje se 
preuzima od ranijih vlasnika 

      Predlagač: Općinski načelnik 
 
3.   Program rada Općinskog vijeća za 2007. godinu  
      Predlagač: Predsjednik OV-a 
 
4. Program rada Općinskog načelnika za 2007.godinu 
      Predlagač: Općinski načelnik 
 
5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o 

općinskim administrativnim taksama 
      Predlagač: Općinski načelnik 
 
6. Odluka o komunalnom redu na području općine 
      Gornji Vakuf – Uskoplje 
      Predlagač: Općinski načelnik 
 
7. Odluka o imenovanju općinske  Izborne komisije 
      Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje 
 
8. Odluka o imenovanju komisije za stručnu ocjenu u 

postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti 
Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje 

 
9. Rješenje o preuzimanju i dodjeli neizgrañenog 

grañevinskog zemljišta 
      Predlagač: Općinski načelnik 

 
B) Analitičko – informativni dio 
 
1. Izvještaj o radu Centra za socijalni rad za 

2006.god. 
Izvjestitelj: JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf 
– Uskoplje 

 
2. Izvještaj o radu JKP « Radovina» za 2006.godinu 
      Izvjestitelj;  JKP  «Radovina» doo Gornji Vakuf –   
      Uskoplje 

 
3. Izvještaj o radu JKP «VIK» za 2006. godinu 
      Izvjestitelj ; JKP»VIK» doo Gornji Vakuf - Uskoplje 

4. Izvještaj o radu općinske uprave za 2006.godinu 
      Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
5. Izvještaj o izvršenju budžeta općine za 

2006.godinu 
      Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
6. Izvještaj o radu Komisija Općinskog vijeća  
      Izvjestitelj: Komisije Općinskog vijeća 

 
7. Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Gornji 

Vakuf – Uskoplje za 2006.god. 
      Izvjestitelj : Biro za zapošljavanje Gornji Vakuf –   
      Uskoplje 

 
8. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 

2006.godinu 
      Izvjestitelj: Općinska izborna komisija 

 
II  April – juni  2007. god. 
 
A ) Normativni dio : 
 
1. Odluka o  pristupanju izmjenama Statuta općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje 
      Predlagač: Općinski načelnik 
 
2. Odluka o općinskoj upravi 
      Predlagač: Općinski načelnik 
 
3. Godišnji plan i  program održavanja, izgradnje i 

rekonstrukcije lokalnih puteva u općini    Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2007.godinu. 

      Predlagač: Općinski načelnik 
 

4. Odluka o imenovanju Komisije za grb i zastavu, 
dan općine i utvrñivanje naziva ulica općine 
Predlagač:  Komisija za izbor i imenovanje  

 
5. Rješenje o preuzimanju i dodjeli neizgrañenog 

grañevinskog zemljišta 
Predlagač: Općinski načelnik  

 
B) Analitičko – informativni dio 
 
1. Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica Gornji 

Vakuf- Uskoplje za 2006.god. 
Izvjestitelj: Veterinarska stanica Gornji Vakuf- 
Uskoplje 

 
2. Izvještaj o radu JU dom zdravlja Gornji Vakuf –

Uskoplje za 2006.god. 
Izvjestitelj: Dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje 

 
3. Izvještaj o radu JU Apoteka Gornji Vakuf – 

Uskoplje 
Izvjestitelj JU Apoteka Gornji Vakuf - Uskoplje 

4. Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar – 
mart 2007.godine 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva 

Bugojno za 2006.god. 
Izvjestitelj: Općinsko pravobranilaštvo Bugojno  

 
6. Izvještaj o radu JU Dječiji vrtić G. Vakuf-Uskoplje 
      Izvjestitelj: JU Dječiji vrtić Gornji Vakuf – Uskoplje 
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7. Izvještaj o radu Centra za obrazovanje i kulturu 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
Izvjestitelj; JU Centar za obrazovanje i kulturu 

       
8. Informacija o radu Policijske stanice Gornji Vakuf – 

Uskoplje za 2006.godinu 
Izvjestitelj: Policijska stanica Gornji Vakuf – 
Uskoplje 

 
III  Juli – septembar 2007. god. 
 
A) Normativni dio  
 
1. Statut općine Gornji Vakuf – uskoplje 

Predlagač; Komisija OV-a 
 
2. Poslovnik o radu OV-a 

Predlagač: Komisija OV-a 
 

3. Nacrt budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008.godinu 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
4. Rebalans budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

za 2007.godinu 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
5. Rješenja o preuzimanju i  dodjeli grañevinskog 

zemljišta 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
6. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o 

izmjenama i dopunama Pravilnika  o                
unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
7. Nacrt Prostornog plana općine Gornji Vakuf – 

Uskoplje 
Predlagač: Općinski načelnik 

   
B) Analitičko – informativni dio  
 
1. Izvještaj o radu Općinskog načelnika (općinske 

uprave )  uprave za period januar-juni 2007.god. 
     Izvjestitelj: Općinski načelnik 
 
2. Izvještaj o izvršenju budžeta za period  januar- juni 

2007.godine 
     Izvjestitelj:  Općinski načelnik 
 
3. Informacija o funkcioniranju mjesnih zajednica 

Izvjestitelj: Općinski načelnik 
 
4. Informacija o stanju sporta i kulture na području 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
5. Informacija o stanju u oblasti prostornog planiranja 

i grañenja 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

 
6. Informacija o deminiranju na području općine 

Gornji Vakuf - Uskoplje 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik  

 
7. Informacija o protivpožarnoj zaštiti na  području 

općine  Gornji Vakuf – Uskoplje 

Izvjestitelj: Općinski načelnik 
 

IV Oktobar – decembar  2007.god. 
 
A) Normativni dio 
 
1. Budžet općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 

2008.god. 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
2. Odluka o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – 

Uskoplje za 2008.god. 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
3. Odluka o usvajanju Prostornog plana općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
4. Rješenja o preuzimanju i dodjeli grañevinskog 

zemljišta 
Predlagač Općinski načelnik 

 
B) Analitičko – informativni dio 
 
1. Izvještaj o izvršenju budžeta općine za period 

januar – septembar 2007.god. 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

 
2. Informacija o stanju  privrede na području općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
3. Informacija o održavanju lokalnih puteva 

Izvjestitelj:  Općinski načelnik 
 
4. Informacija o stanju obnove i povratka na području 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
IV PROGRAM RADA STALNIH KOMISIJA    
    OPĆINSKOG  VIJEĆA GORNJI VAKUF –   
    USKOPLJE 
 
1. Komisija za izbor i imenovanje  
 
Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje razmatrat će kadrovska pitanja koja 
su u ingerencijama ove  komisije i predlagat Općinskom 
vijeću izbor i imenovanje odreñenih nosioca funkcija ili 
komisije za vršenje odreñenih poslova i zadataka u ime 
Općinskog vijeća. 
 
Sjednice komisije se održavaju po potrebi i neposredno 
prije zakazane sjednice Općinskog vijeća. 
 
2.  Mandatno – imunitetska komisija 
 
Mandatno – imunitetska komisija Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf –Uskoplje razmatrat će ostavke ili 
razrješenja vijećnika, te predlagati verifikaciju 
vijećničkih mandata dodjeljenih od CIK-e BiH, razmatrat 
će po potrebi i imunitetska prava vijećnika u Općinskom 
vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Sjednice Komisije se održavaju po potrebi i neposredno 
prije zakazane sjednice Općinskog vijeća. 
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3.  Komisija za  Statut i propise 
 
Komisija za Statut i propise razmatrat će odluke i 
djelokrug rada  Općinskog vijeća, te iznositi vijeću 
utvrñene stavove po pitanju prijedloga navedenih 
odluka. 
Takoñer, komisije za Statut i propise, shodno svojim 
ovlaštenjima, na inicijativu ovlaštenih predlagača ( 
shodno članu 40. Poslovnika ) davat će autentična 
tumačenja Odluka donesenih na sjednicama Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 
Sjednice Komisije se održavaju po potrebi , a uglavnom 
neposredno prije sjednice  Općinskog vijeća. 
  
Broj:01-05-48/07 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
26.februara 2007.god.  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
12. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i člana 30. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
12. sjednici održanoj 22.februara 2007.godine, donijelo 
je  

Z A K L J U Č A K 
o izvještaju o izvršenju Programa rada 
Općinskog načelnika za 2006.god. 

 
1.  Usvaja se Izvještaj o izvršenju Programa rada   
     Općinskog načelnika za 2006.godinu broj; 02-05-  

200 od 5.02. 2007.godine. 
 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u « Službenom glasniku  općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 

Broj; 01-05-49/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26.februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
13. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i člana 30. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
12. sjednici održanoj 22.februara 2007.godine, donijelo 
je  

Z A K L J U Č A K 
o Programu rada Općinskog načelnika za 

2007.god. 
 
1. Program rada Općinskog načelnika za 2007. godinu 

vrača se predlagaču na doradu i ponovni postupak 
za narednu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf 
- Uskoplje. 

 

2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku  općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 

Broj; 01-05-50/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26.februara  2007.god. 

 
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
14. Na osnovu člana  66 . Zakona o grañevinskom 
zemljištu (" Sl. list SRBiH" br:67/05), a vezano za član 
56. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ,člana 38. tačka 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje"br. 1/01,3/05), te   
člana 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje " br. 1/01,3/05 ),Općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 12.sjednici održanoj dana 
22.februara  2007.godine, donijelo je: 
 

O  D  L  U  K  U 
o prosječnoj konačnoj grañevinskoj cijeni m2 

korisne stambene i poslovne površine u 
društvenoj-državnoj svojini na području općine 

Gornji Vakuf- Uskoplje u 2006. godini 
 

Član 1. 
 
Ovom Odlukom utvrñuje se prosječna grañevinska 
cijena m2 korisne stambene i poslovne površine u 
društvenoj-državnoj svojini na području općine Gornji 
Vakuf - Uskoplje u 2006. godini. 
 

Član 2. 
 
Prosječna konačna grañevinska cijena m2 korisne 
stambene površine u društvenoj-državnoj svojini na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje  u 2006. godini 
utvrñuje se u iznosu od 700,00 KM. 
Prosječna konačna grañevinska cijena m2 korisne 
poslovne površine u društvenoj državnoj svojini na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2006. godini,   
utvrñuje se u iznosu od 1.050,00 KM. 
Prosječna konačna grañevinska cijena m2 korisne 
površine proizvodnog prostora u društvenoj-državnoj 
svojini na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje u 
2006. godini, utvrñuje se u iznosu od 840,00 KM . 
 

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

 
Član 4. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 
odluka Općinskog vijeća broj 01/1-05-97/06 od 
23.02.2006. godine.  
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Član 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u " Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje  ". 
 
Broj:01-05-51/07 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
26. februara 2007.god.  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                              
15. Na osnovu člana  69. Zakona o grañevinskom 
zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj ; 67/05,) a u vezi sa  čl. 
56. stav 1 i  2. Zakona o eksproprijaciji ("Sl. list BiH", 
broj; 12/87 i 38/89 ) , člana 38. tačka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf - Uskoplje " br. 1/01,3/05) te člana  23 . 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje",br. 1/01,3/05 ), Općinsko Vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, na svojoj 12. sjednici održanoj dana  
22. februara 2007.god., d o n o s i  
 

O  D  L  U  K  U 
o odreñivanju visine naknade za grañevinsko 
zemljište u društvenoj svojini koje se preuzima 

od ranijih vlasnika 
 

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

Član 2. 
 
Naknada iz člana 1. ove Odluke iznosi 1,5% od 
prosječne ugovorene cijene formirane u četvrtom 
tromjesečju 2006. god. za 1 m2 stambenog prostora  
izgrañenog u društvenoj svojini na području Općine 
Gornji Vakuf- Uskoplje. 
 

Član 3. 
 
Ako je zemljište služilo ranijem vlasniku kao jedini izvor 
prihoda ( čisti poljoprivrednik) ili ako je zemljište 
intenzivno korišteno u poljoprivredne svrhe( 
oranice,vrtovi, cvijetnjaci ), naknada se odreñuje u 
visini od 2 % od prosječno ugovorene cijene formirane 
u četvrtom tromjesečju 2006. godine za 1 m2 
stambenog prostora u društvenoj svojini na području 
općine Gornji Vakuf- Uskoplje. 
 

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

Član 5. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
br. 01/1-05-98/06 od 26.02. 2006.godine.  
 

Član 6. 
 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u " Službenom glasniku Općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje " 
 
Broj:01-05-52/07                                                                
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
26. februara 2007.god.                

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                                                                                
16. Na osnovu  člana  61.  Zakona o grañevinskom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( «Službene 
novine Federacije BiH»broj 67/05) i člana 32. Odluke o 
grañevinskom zemljištu ( «Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/05 ) ,a postupajući po 
zahtjevu Šupčić Senada, sina Sejfe iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, naselje Gornje polje, za utvrñivanje prava 
vlasništva na izgrañenom grañevinskom zemljištu u 
državnom vlasništvu, Općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 12. sjednici, održanoj dana  
22.februara 2007. godine  d o n i  j e l o   j e 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Na grañevinskom zemljištu označenom kao 

k.č.37/4 , površine 414 m2 upisane u zk.ul.  
broj 385  i k.č.2192/23  površine 86 m2 ,upisane u 
popisni list broj korisnika 1016, utvrñuje se pravo 
vlasništva  u korist Šupčić Senada, sina Sejfe  iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja , naselje Gornje polje , sa  
1/1 dijela, kao graditelja poslovno stambene 
zgrade izgrañene na tom zemljištu. 
Parceli označenoj kao k.č.37/4 odgovara parcela po 
novom premjeru označena kao k.č. 2193/4  k.o. 
Gornji Vakuf. 

 
2. Imenovani je dužan platiti naknadu za  dodijeljeno 

zemljište u iznosu od 1204,00 KM ( 
hiljadudvjestočetirikonvertibilnemarke ) na račun 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje po pravomoćnosti 
ovog rješenja. 

       
3. Imenovani je dužan  platiti naknadu za pogodnost 

zemljišta ( rentu ) u iznosuod  1030,40 KM 
(slovima:hiljadutridesetkonvertibilnihmarakaičetrde
setfeningi ) na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog 
rješenja.   
Imenovanom se ne može izdati odobrenje za 
grañenje niti se može izvršiti uknjižba prava 
vlasništva u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi 
dok nadležnoj službi ne podnese dokaz da je platio 
gore navedenu naknadu.  

 
4. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da nakon pravosnažnosti ovog rješenja i 
isplate utvrñene naknade , na osnovu istog i 
prijavnog lista  izvrši brisanje uknjiženih korisnika, 
te izvrši upis prava vlasništva na zemljištu iz tačke 
1. dispozitiva rješenja u korist Šupčić Senada sin 
Sejfe  iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa  1/1 dijela.  
A isto tako u postupku izlaganja na javni uvid 
podataka o premjeru i katastru nekretnina i 
utvrñivanja prava na nekretninama, na osnovu 
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ovog rješenja upisati će se pravo vlasništva na 
zemljištu iz tačke 1. ovog rješenja u korist Šupčić 
Senada sa dijelom 1/1. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Šupčić Senad sin Sejfe iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
naselje Gornje polje, podnio je zahtjev putem Općinske 
službe za imovinsko pravne poslove i katastar,  
Općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje  da se 
na grañevinskom zemljištu u državnom vlasništvu 
označenom kao k.č. 37/4 upisane u zk. uložak broj 385 
k.o. Gornji Vakuf i k.č.2192/23 upisane u popisni list 
broj korisnika 1016 na ime SO-e Gornji Vakuf ,  na 
kojem je izgradio poslovno stambeni objekat bez prava 
korištenja zemljišta radi grañenja, utvrdi pravo 
vlasništva u njegovu korist. 
  
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
-  urbanistička saglasnost broj  07/1-23-1492/06  od    
   16.10.2006 godine 
-  zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog uloška    
   broj 385 k.o. Gornji Vakuf. 
-  popisni list broj korisnika 1016 k.o. Gornji Vakuf 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
Uvidom u priloženu urbanističku saglasnost  za 
izgrañeni objekat utvrñeno je da je na  parcelama iz 
tačke 1.dispozitiva ovog rješenja predviñena i 
dozvoljena izgradnja  poslovno stambene  zgrade. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekat u posjedu podnositelja 
zahtjeva, a da je prema zk. izvatku broj 385 k.o. Gornji 
Vakuf predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo kao 
društveno vlasništvo sa pravom korištenja Edibe 
Hadžiabdić kći Hasana sa dijelom 1/1. Imovinsko 
pravna služba saslušala Hadžiabdić Muhameda kao 
privremenog staratelja licu nepoznatog boravišta Edibe 
Hadžiabdić imenovanog po rješenju  Centra za socijalni 
rad broj :03-35-121 od 02.02.2007 godine,  isti je 
izjavio da se ne protivi da se utvrdi pravo vlasništva u 
korist podnositelja zahtjeva , te od općine neće tražiti 
nikakvu naknadu za navedeno zemljište. Novoformirana 
parcela označena kao k.č.2192/23 u površini od 86 m2  
koja je sastavni dio grañevinske parcele je nastala od 
k.č.2192 upisane u popisni list broj korisnika 1016 k.o. 
Gornji Vakuf na ime SO-e Gornji Vakuf ( podatak novog 
premjera).  
Odredba tačke 1.dispozitiva ovog rješenja zasniva se na 
odredbi člana 61.Zakona o grañevinskom zemljištu ( Na 
grañevinskom zemljištu u državnom vlasništvu na 
kojem je izgrañena zgrada bez prava korištenja 
zemljišta radi grañenja za koju se naknadno može izdati 
odobrenje za grañenje po odredbama Zakona o 
prostornom ureñenju , Općinsko vijeće će utvrditi pravo 
vlasništva  u korist graditelja ili njegovih pravnih 
slijednika uz obavezu plaćanja naknade za dodijeljeno 
grañevinsko zemljište na korištenje i za ureñenje 
grañevinskog zemljišta), a isto je predviñeno i u članu 
32. općinske Odluke o grañevinskom zemljištu 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 
2/05).   
Odredba tačke 2. i 3. dispozitiva ovog rješenja zasniva 
se na odredbi člana 64. Zakona o grañevinskom 
zemljištu, a njena visina utvrñena ja na osnovu člana 3. 
Odluke o odreñivanju visine naknade za dodijeljeno 
gradsko grañevinsko zemljište («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», broj:2/05 ). 

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

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-53/07 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
26.februara 2007.god.     

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                                                                       
17. Na osnovu člana 6. i 45. Zakona o grañevinskom 
zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 
67/05) i člana 35.Odluke o grañevinskom zemljištu ( 
«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 
2/05 ) , a postupajući po zahtjevu Javnog poduzeća 
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica 
«Elektrodistribucija « Zenica , PJD Gornji Vakuf -
Uskoplje, za dodjelu grañevinskog zemljišta u državnom  
vlasništvu za izgradnju rasklopne stanice, Općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 12. 
sjednici, održanoj dana 22. februara 2007.godine  d o n 
i j e l o  j e 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Grañevinsko zemljište označeno kao k.č. br. 

1475/177 u površini od  137 m2 upisano u zk.ul. 
broj 243 k.o. Gornji Vakuf što odgovara parceli po 
novom premjeru označenoj kao k.č. br. 741/3 
površine 137 m2 upisano u popisni list broj korisnika 
1016 k.o. Gornji Vakuf. dodjeljuje se i ustupa na 
korištenje Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH 
d.d. Sarajevo Podružnica «Elektrodistribucija « 
Zenica PJD Gornji Vakuf -Uskoplje, radi izgradnje 
rasklopne stanice «Odvode» Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
2. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica «Elektrodistribucija « Zenica PJD Gornji 
Vakuf -Uskoplje , dužno je na ime naknade za 
dodijeljeno zemljište uplatiti iznos od 1918,00 KM 
(slovima:hiljadudevestoosamnaestkonvertibilnihmar
aka ) kao i naknadu za pogodnosti zemljišta (rentu) 
u iznosu od 900,00 KM (slovima 
devestokonvertibilnih maraka) . Iste je dužan platiti 
na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 15 
dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja. 

 
3. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana 

pravosnažnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev za 
izdavanje odobrenja za grañenje, odnosno ako u 
roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za 
grañenje ne izvrši pretežni dio radova na grañevini, 
služba nadležna za imovinsko pravne poslove 
donijeti će rješenje o gubitku prava korištenja radi 
grañenja. 

 
4. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Bugojno će 

nakon pravosnažnosti ovog rješenja i isplate 
utvrñene naknade, na osnovu istog i prijavnog lista 
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upisati pravo korištenja radi izgradnje rasklopne 
stanice «Odvode» u korist Javnog poduzeća 
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica 
«Elektrodistribucija « Zenica PJD Gornji Vakuf –
Uskoplje, sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
Podružnica «Elektrodistribucija « Zenica, PJD Gornji 
Vakuf -Uskoplje, obratilo se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Općinskom vijeću 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da im se u 
skladu sa urbanističkom saglasnosti, neposrednom 
pogodbom, a radi izgradnje rasklopne stanice 
«Odvode» dodijeli  dio gradskog grañevinskog 
zemljišta u državnom vlasništvu , označenog kao 
k.č.1475/1 upisan u zk.ul.broj 243 k.o.Gornji Vakuf 
(stari premjer) koji odgovara podatku novog premjeru 
označenog kao k.č.741/1 upisano u popisni list broj 
korisnika 1016 k.o. Gornji Vakuf. 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
-  zemljišno knjižni izvadak iz zemljišno knjižnog uloška     
   broj 243 k.o.Gornji Vakuf 
-  urbanistička saglasnost broj  07/1-23-1649/06 od   
   29.12.2006 godine 
-   popisni list broj korisnika  1016  k.o. Gornji Vakuf 
 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u zk. izvadak iz zk.ul. broj 243 k.o.Gornji Vakuf 
utvrñeno je da se parcela koja je predmet zahtjeva vodi 
kao državna svojina na kome je uknjiženo pravo 
korištenja u korist SIZ-a za stambeno komunalnu 
djelatnost Gornji Vakuf sa 1/1 dijela i ima površinu od 
9714 m2 . 
Uvidom u priloženu urbanističku saglasnost utvrñeno je 
da je na  parceli označenoj kao k.č.1475/1(stari 
premjer) k.o.Gornji Vakuf tj. k.č.741/1 (novi premjer) 
predviñena i dozvoljena izgradnja rasklopne stanice 
«Odvode», pa je ova služba izvršila cijepanje navedene 
parcele. Novoformirana parcela označena je kao k.č. 
1475/177 površine  137 m2 odnosno parcele označene 
kao k.č.741/3 ( novi premjer)  k.o. Gornji Vakuf. 

 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 
45. stav 2. tačka iii. Zakona o grañevinskom zemljištu 
(u daljnjem tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina 
može dodjeljivati grañevinsko zemljište neposrednom 
pogodbom radi izgradnje objekata komunalne 
infrastrukture,  to je ovo Vijeće riješilo kao u tački 1. 
dispozitiva ovog  rješenja. 
Odredba tačke 2.dispozitiva ovog rješenja zasniva se na 
odredbi člana 64. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
osnovu prosječne tržišne cijene metra kvadratnog 
grañevinskog zemljišta na području općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz tačke 3. dispozitiva ovog rješenja, zsniva se 
na članu 49. ZGZ-u. 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 

Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj:01-05-54/07 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
26. februara 2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                   
18. Na osnovu  člana 16. stav 1. i člana 19. Zakona o 
grañevinskom zemljištu  («Službene novine Federacije 
BiH» br. 25/03) te člana 8. Odluke o grañevinskom 
zemljištu («Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf « broj 
2/05 ) a postupajući po zahtjevu Redžebašić Mehmeda 
sin Muhameda iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za dodjelu 
grañevinskog zemljišta u društvenom-državnom  
vlasništvu, Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 12. sjednici, održanoj dana 22. februara 
2007.godine  d o n i  j e l o  j e 
 

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

zemljište označeno kao k.č.2092/15, površine 230 
m2 upisano u zk. uložak broj 3156 k.o. Gornji Vakuf 
kao društveno vlasništvo sa pravom korištenja 
Redžebašić Hanife roñ. Alispahić  sa  1/1 dijela.  
Navedeno zemljište izuzima se u korist općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

         
2. Redžebašić Mehmedu sin Muhameda iz Gornjeg 

Vakufa-Uskoplja dodjeljuje se i ustupa na korištenje 
radi proširenja grañevinske parcele, grañevinsko 
zemljište navedeno u tački 1. dispozitiva ovog 
rješenja. 

 
3. Imenovani nije dužan  platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište, jer su se raniji vlasnici odrekli iste u 
njegovu korist. 

 
4. Imenovani nije dužan  platiti naknadu za rentu s 

obzirom da se dodjela vrši radi proširenja 
grañevinske parcele koja je ranije dodijeljena. 

  
5. Zemljišnoknjižni ured općinskog suda Bugojno će 

nakon pravomoćnosti ovog rješenja, na temelju 
istog upisati pravo korištenja radi formiranja 
grañevinske parcele u korist  Redžebašić Mehmeda 
sin Muhameda  iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa  1/1 
dijela.  

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Redžebašič Mehmed sin Muhameda iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, obratio  se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Općinskom vijeću 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se u 
skladu sa urbanističkom saglasnosti, neposrednom 
pogodbom,  dodijeli gradsko grañevinsko zemljište u 
državnom vlasništvu označeno kao k.č. 2092/15 
površine 230 m2  upisano u zk. uložak broj 3156 k.o. 
Gornji Vakuf  sa pravom korištenja kako je opisano u 
tački 1. dispozitiva ovog rješenja.  
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
1. urbanistička saglasnost broj  07/1-23-1648/06 od 

17.01.2007 godine 
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2. prijavni list  
3. rješenje o dodjeli br.03/2-1262 od 1971 god. 
4. popisni list broj korisnika 946 
5. izjave zakonski nasljednika 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku saglasnost  utvrñeno je 
da je dozvoljeno proširenje,odnosno spajanje parcele 
k.č.2092/15 ( korisništvo Redžebašić Mehmeda ) sa 
parcelom k.č. 2092/3, radi formiranja grañevinske 
parcele što odgovara k.č.1479 ( podatak novog 
premjera ).  
Uvidom u prijavni list vidljivo je da je izvršena ispravka 
obzirom da su u zk.ul. 3156 postojale dvije iste k.č.  te 
se ovim prijavnim listom k.č.2092/7 ispravlja u 
k.č.2092/15. 
Iz priloženog rješenja o dodjeli broj 03/2-1262 od 
31.08.1971 godine vidljivo je da je k.č.2092/3 u 
površini od 530 m2 dodijeljena u korist Redžebašić 
Mehmeda za izgradnju porodično stambenog objekta na 
istoj i istoj je urbanističkom saglasnosti dozvoljeno  
pripajanje parcele k.č.2092/15. 
Uvidom na licu mjesta vještak geometar je izvršio 
identifikaciju zemljišta na koju se odnosi zahtjev i 
utvrdio da se radi o parcelama k.č. 2092/3 na kojoj je 
izgrañen stambeni objekat  i k.č.2092/15 koja je 
upisana u zk.ul.br.3156 k.o.Gornji Vakuf kao društvena 
svojina sa pravom korištenja Hanife Redžibašić i na 
terenu čine jednu cjelinu. Istim odgovara parcela 
označena kao k.č.1479 upisana u popisni list broj 
korisnika 946 na ime Redžibašić Mehmeda ( podatak 
novog premjera). 
Zakonski nasljednici  odnosno braća i sestre Redžibašić 
Mehmeda ( podnosioca zahtjeva) kao jedini zakonski 
nasljednici, po izjavama u prilogu ovjerenim kod suda, 
odrekli prava u korist podnosioca zahtjeva. 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 6. 
i 16. Zakona o grañevinskom zemljištu (u daljnjem 
tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina raspolaže 
gradskim grañevinskim zemljištem, te da u cilju 
privoñenja svrsi istog donosi rješenje o preuzimanju 
zemljišta u skladu sa regulacionim planom, i člana 19. 
ZGZ-u kojim je odreñeno da se oblik i površina parcele 
gradskog grañevinskog zemljišta može mijenjati samo u 
skladu sa postupkom privoñenja zemljišta namjeni u 
skladu sa regulacijskim planom i planom parcelacije to 
je ovo Vijeće riješilo kao u tački 1. dispozitiva rješenja. 
Imenovani nije dužan uplatiti naknadu za rentu jer je tu 
obavezu ispunio prilikom dodjele zemljišta k.č. 2092/3, 
niti je dužan platiti naknadu za dodijeljeno zemljište, jer 
su se zakonski nasljednici odrekli iste u njegovu korist. 

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

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

 
Broj:01-05-55/07 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
22.februara 2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                                                                                
19. Na osnovu člana 38. tačka 2. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ( "Službeni glasnik općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje", broj 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf Uskoplje na svojoj 12. sjednici održanoj 
dana  22.februara 2007. godine, d o n o s i 

 
O D L U K U 

o sufinansiranju infrastrukturnih objekata u 
općini Gornji Vakuf - Uskoplje 

 
Član 1. 

 
Ovom odlukom ureñuje se način i visina novčanih 
sredstava  u sufinansiranju izgradnje i rekonstrukcije 
infrastrukturnih objekata na prostoru općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

Član 2. 
 
Infrastrukturni objekti, kandidirani od strane Savjeta 
mjesnih zajednica ( vodovodi, elektro-objekti, 
kanalizacije, lokalne ceste  i dr.), a koji su Programom 
Općinskog načelnika, odnosno Savjeta mjesne zajednice 
utvrñeni kao prioritetni, općina će svojim sredstvima u 
finansiranju istih učestvovati sa 50% sredstava od 
ugovorene cijene, a ostatak od 50% finansirat će 
mjesne zajednice, odnosno grañani sa vlastitim 
sredstvima. 

Član 3. 
 
Vrijednost objekta iz člana 2. ove odluke finansirat će 
se od strane  općine čija vrijednost ne prelazi iznos od 
30.000 KM, uz prethodno  predočeni dokaz od strane 
mjesne zajednice, odnosno grañana o namjenski 
deponiranim novčanim sredstvima kod banke.  
 

Član 4. 
 

Općinski načelnik neće pristupit potpisivanju ugovora o 
izgradnji objekata, koji su suprotni članu 2. i 3. ove 
odluke. 

Član 5. 
 
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Općinski načelnik i 
nadležne općinske službe. 

 
Član  6. 

 
Ova odluka  stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje». 
 
Broj:01-05- 56/07         
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
26. februara 2007 godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                            
20. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i člana 30. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. glasnik 
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općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
12. sjednici održanoj 22.februara 2007.godine, donijelo 
je  

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o statusu magacina Voljevac 

 
1. Prihvata se Informacija o statusu magacinskog 

prostora Voljevac Općinskog načelnika Gornji Vakuf 
– Uskoplje broj; 02-05-1270/06  od 10. 02. 
2007.godine. 

 
2. Stavlja se van snage alineja 1. tačke 1. Zaključka o 

odobravanju provedbe postupka     Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf - Uskoplje . 
 

3. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku   općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 

Broj; 01-05-57/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26.februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                                                                                
21. Na osnovu člana 111 Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (« Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
br.1/01 i 3/05), i člana 31 Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (« Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje» br. 1/01 i 3/05), Općinsko 
vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 12. sjednici 
održanoj dana 22. februara  2007. godine, donijelo je; 

 
R J E Š E N J E 

o razrješenju  člana Komisije za predstavke i 
žalbe 

 
I 

 
Herceg Josip razrješava se dužnosti člana komisije za 
predstavke i žalbe Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje, zbog podnesene ostavke. 
 

II 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog  dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje». 
 
Broj;01-05-58/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26. februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                                                                                
22. Na osnovu člana 111 Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (« Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
br.1/01 i 3/05), i člana 31 Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (« Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje» br. 1/01 i 3/05), Općinsko 
vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 12. sjednici 
održanoj dana 22. februara  2007. godine, donijelo je; 

 

R J E Š E N J E 
o imenovanju člana Komisije za predstavke i 

žalbe 
 
I 

 
Za člana komisije  za predstavke i žalbe Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje imenuje se Božo Perić. 
 

II 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog  dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje». 
  
Broj;01-05-59/07 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26. februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                                                                                
23. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i člana 30. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , br. 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
12. sjednici održanoj 22.februara 2007.godine, donijelo 
je  

Z A K L J U Č A K 
O Izvještaju o radu Općinske izborne komisije  za 

2006.god. 
 
1. Prihvata se  Izvještaj o radu Općinske izborne 

komisije općine Gornji Vakuf- Uskoplje za 
2006.godinu . 
 

2.   Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku     općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje». 
 

Broj; 01-05-615/06 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
26.februara  2007.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Čaušević Sead, prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                                                                                
Općinski načelnik : 
 
24. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
SREDNJBOSANSKI KANTON 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj;02-05-69/07 
Datum,18.01.2007.god. 
 
Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj službi u 
Federaciji Bosne i Hercegovine(« Službene novine 
FBiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i 
člana  47. stav 1. i člana 77. Zakona o namještenicima 
u organima  državne službe u Federaciji Bosne i 
Hercegovine (« Sl. novine FBiH», br. 49/05) i člana 112. 
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Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje («Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje», br. 1/01 i 3/06), 
Općinski načelnik općine Gornji Vakuf –Uskoplje, dana 
18.01.2007.godine, donio  je: 

 
P  R  A  V  I  L  N  I  K 

o plaćama i naknadama državnih Službenika 
i namještenika općinskih Službi za upravu 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
 
I – OSNOVNE ODREDBE 
 

Član 1. 
 
Ovim Pravilnikom , u skladu sa Zakonom i drugim 
propisima, ureñuju se pitanja koja se odnose na plaće i 
platne razrede, naknada plaće i druga primanja za 
rukovodeće i ostale državne Službenike ( u daljem 
tekstu: državni Službenici ) i namještenike, kao i 
naknade odreñenih materijalnih troškova i druga pitanja 
od značaja za rješavanje materijalnih prava. 
 

Član 2. 
 
Državni Službenici, u smislu ovog Pravilnika su  lica 
visoke školske spreme koje se nalaze na radnim 
mjestima osnovne djelatnosti utvrñene u Pravilniku o 
unutrašnjoj organizaciji općinskih Službi za upravu 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje ( u daljem tekstu: 
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji) i čiji je radno-pravni 
status regulisan Zakonom o državnoj Službi u Federaciji 
Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu : Zakona o 
državnoj  Službi). 
Namještenici , u smislu ovog pravilnika su, lica više, 
srednje i niže školske spreme koja se nalaze na radnim 
mjestima koja su utvrñena u Pravilniku o unutrašnjoj 
organizaciji , za dopunske poslove osnovne djelatnosti i 
poslove pomoćne djelatnosti i čiji je radno-pravni status 
regulisan Zakonom o namještenicima u organima 
državne Službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (  u 
daljem tekstu: Zakon o namještenicima). 
 

Član 3. 
 
Plaće , naknade plaće, naknade i druga materijalna 
primanja koja nemaju karakter plaće i naknade 
odreñenih materijalnih troškova , koja su u skladu sa 
slijedećim propisima; 
 
1. Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH,  
2. Zakon o namještenicima u organima državne 

službe u Federaciji BiH 
3. Kolektivnim ugovorom za Službenike organa uprave 

i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 
4. Odlukom o utvrñivanju platnih razreda i 

koeficijenata za plaće za rukovodeće i ostale 
službenike u općinskom organu uprave  ( u daljem 
tekstu : Odluke o platnim razredima za državne 
službenike) 

5. Odluka o utvrñivanju platnih razreda i koeficijenata 
za plaće namještenika u općinskom organu uprave 
( u daljem tekstu  Odluka o platnim razredima 
namještenika ) 

6. Uredbi o naknadama i drugim materijalnim pravima 
koje nemaju karakter plaća 

 

Ostvarivanje plaća, naknade plaća i drugih 
primanja iz stava 1. ovog člana, ostvaruje se na 
način i pod uslovom koji su utvrñeni u propisima 
navedenim u stavu 1. ovog člana , a na način 
predviñen u ovom pravilniku  ( u daljem u tekstu 
Pravilnik o naknadama). 

 
II – PLATNI RAZREDI I KOEFICIJENTI ZA PLAĆE  
       DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
 
1. Platni razredi i koeficijenti 
 

Član 4. 
 
Plaće državnih  službenika i namještenika utvrñuju se u 
okviru platnih razreda i koeficijenata koji su utvrñeni u 
Odlukama o platnim razredima za državne službenike i 
namještenike i radnim mjestima koja su za državne 
službenike i namještenike utvrñena u Pravilniku o  
unutrašnjoj organizaciji Općinskih službi za upravu. 
 

Član 5. 
 
U skladu sa Odlukom o platnim razredima za državne 
službenike i Odlukom o platnim razredima za 
namještenike i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji , 
plaće državnih službenika i namještenika utvrñuje se u 
okviru platnih razreda i koeficijenata za plaće prema 
slijedećem: 
 
a)   DRŽAVNI SLUŽBENICI 
 
1. Kabinet Načelnika 
 
 
Red. 
Br. 

Naziv 
radnog 
mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent Broj 
izvršilaca 

 
1.  

 
Sekretar 
općine 
 

 
I 

 
10,50 

 
1 

 
2. Služba za privredu, finansije i stradalnike rata 
 
Red. 
broj 

Naziv 
radnog 
mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent Broj 
izvršilaca 

1. Pomoćnik 
načelnika 

II 10,00 1 
 

2. Stručni 
savjetnik za 
finansije 

IV 8,00 1 
 

3. Stručni 
saradnik za 
braniteljsko 
invalidsku 
zaštitu 

VI 7,00 1 

 
3.  Služba za civilnu zaštitu , stambeno-komunalne   
    poslove, obnovu i zaštitu okoliša 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog 
mjesta 

Platni 
razre
d 

Koeficijent Broj 
izvršilac
a 
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1. Pomoćnik 
načelnika 

II 10,00 1 
 

2. Stručni 
savjetnik za 
kordinaciju 
mjera zaštite  
i spašavanja 

IV 8,00 1 
 

3. Stručni 
savjetnik za 
stambeno- 
Komunalne 
poslove 

IV 8,00 1 

4. Inspektor za 
komunalne 
poslove i 
zaštitu okoliša 

III 8,50 1 

 
4. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti 
 
Red. 
broj 

Naziv 
radnog 
mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent Broj 
izvršilaca 

1. Pomoćnik 
načelnika 

II 10,00 1 
 

 
5. Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar 
 
Red. 
broj 

Naziv 
radnog 
mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent Broj 
izvršilaca 

1. Pomoćnik 
načelnika 

II 10,00 1 
 

2. Stručni 
savjetnik za 
imovinsko 
pravne 
poslove 

IV 8,00 2 

 
6. Služba za urbanizam, grañevinarstvo i prostorno   
    planiranje 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog 
mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent Broj 
izvršilaca 

1. Pomoćnik 
načelnika 

II 10,00 1 
 

2. Urbanističko-
grañevinski 
inspektor 

III 8,50 1 

 
b)  NAMJEŠTENICI 
 
1. Služba za privredu, finansije i stradalnike rata 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog 
mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent Broj 
izvrš
ilaca 

1. Viši samostalni 
referent za 
samos. privreñ.- 
ugostiteljstvo i 
prevoz 

I 5,50 1 

2. Viši samostalni 
referent za 
samos. priv.- 
trgovina ,obrt i 

I 5,50 1 

radni odnos 
3. Viši samostalni 

referent za  
poljoprivredu i 
vodoprivredu 

I 5,50 1 

4. Samostalni ref.za 
statistiku, cijene, 
robne rezerve i 
likvidaturu 

II 5,00 1 

5. Viši samost. 
referent za 
finansijsko 
knjigovodstvo 

I 5,50  1 

6.  Viši referent za 
knjjigovodstvo 

III 4,50 1 

7. Viši referent za 
blagajničko 
poslovanje 

III 4,50 1 

8. Viši samostalni 
referent za 
branit. 
invalidsku zaštitu 

I 5,50 1 

9. Viši samostalni 
referent za 
obračune, 
sl.evidencije  za 
BIZ 

I 5,50 1 

10.  Viši referent za 
administrativno 
Tehničke poslove 
i obustav za BiZ 

III 4,50 1 

11. Viši referent za 
izbjeglice i 
raseljene osobe 

III 4,50 1 

 
2. Služba za civilnu zaštitu, stambeno-komunalne   
    poslove,  obnovu i zaštitu okoliša 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog 
mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent Broj 
izvršilaca 

1. Viši samostalni 
referent za 
popunu, mobil. 
ljudstva,MTS-a 
i opreme, za 
obuku grañana 
i strukture CZ 

I 5,50 1 
 

2. Viši referent za 
operat. centar 
i administ. 
tehničke poslo. 

III 4,50 1 

3. Viši referent za 
administrativno 
tehničke 
poslove i finan. 
poslove 

III 4,50 1 

4. Viši referent za 
obnovu 

III 4,50 1 

5.  Viši samostalni 
referent za 
promet i 
komunikacije 

I 5,50 1 

3. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti 
 
Red. Naziv radnog Platni Koeficijent Broj 
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broj mjesta razred izvršil
aca 

1. Viši referent za 
informisanje 

III 4,50 1 

2. Viši referent za 
mjesne zajednice 

III 4,50 1 

3. Viši referent za 
informcione 
sisteme 

III 4,50 1 

4. Viši referent - 
matičar 

III 4,50 2 

5. Viši referent u 
info centru 
 

III 4,50 1 

6. Viši referent za 
poslove prijemne 
kancelarije 

III 4,50 1 

7. Viši referent za 
ovjeru potpisa, 
Rukopisa i 
prijepisa 

III 4,50 1 

8. Viši referent za 
personalne 
poslove 

III 4,50 1 

9. Viši referent 
tehnički sekretar 
Općinskog 
načelnika 

III 4,50 1 

10. Viši referent – 
tehnički sekretar 
Predsjedavajućeg 
OV-a 

III 4,50 1 

11. Referent - vozač 
dostavljač 

IV 4,00 2 

12. Referent – portir 
- ložač 

IV 4,00 1 

13. Portir IV 4,00 1 
14. Čistačica V 3,50 2 
 
4. Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog 
mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent Broj 
izvršilaca 

1. Viši referent 
za geodetske 
poslove 

III 4,50 2 

2. Viši referent 
za 
održavanje 
katastarskog 
operata 

III 4,50 1 

 
 
5. Služba za urbanizam, grañevinarstvo i prostorno   
    planiranje 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog 
mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent Broj 
izvršilaca 

1. Viši samostalni 
referent za 
oblast 
prostornog 
ureñenja i 
urbanizma 

I 5,50 2 

2. Viši samostalni I 5,50 1 

3. Viši referent za 
administrativno 
tehničke 
poslove 

III 4,50 1 

 
2. Utvrñivanje visine osnovne plaće 

 
Član 6. 

 
Državni službenik i namještenik ima pravo na plaću 
utvrñenu za radno mjesto na koje je postavljen, 
odnosno rasporeñen. 
Osnovna plaća za državne službenike i namještenike, 
utvrñuje se tako što se polazna osnovica za plaću 
pomnoži sa vrijednošću koeficijenta platnog razreda iz 
člana 5. ovog pravilnika, u koje je razvrstano radno 
mjesto na koje je državni službenik, odnosno 
namještenik postavljen, odnosno rasporeñen i dobiven 
iznos poveća za dodatak na plaću po osnovu radnog 
staža svakog državnog službenika, odnosno 
namještenika. 
Povećanje plaća po osnovu radnog staža državnog 
službenika, odnosno namještenika vrši se tako što se 
osnovna plaća iz stava 2. ovog člana povećava za 0,5% 
za svaku započetu godinu radnog staža, s tim da ovaj 
dodatak ne može iznositi više od 20% u odnosnu na 
osnovnu plaću. 
Polaznu osnovicu za obračun i isplatu plaća državnih 
službenika i namještenika predstavlja novčani iznos koji 
utvrdi Vlada FBiH. 
Plaća državnih službenika i namještenika obračunava se 
i isplaćuje se svakog mjeseca unazad, ako Zakonom i 
drugim propisima nije drugačije propisano. 
 
3. Povećanje plaća zbog posebnih uslova rada,   
    prirode poslova i odgovornosti za njihovo   
    vršenje  

Član 7. 
 

Zbog posebnih uslova rada, težine i prirode poslova i 
odgovornosti za njihovo obavljanje visina plaće za 
službenike i namještenike koji operativno rade na 
poslovima vezanih za civilnu zaštitu uvećava se do 10% 
kao poseban dodatak. 
 
4. Povećanje plaće po osnovu rezultata rada ( 
ocjena rada) 
 
a)  Za državne službenike 
 

Član 8. 
 
U skladu sa odredbama stava 2. člana 40. Zakona o 
državnoj službi , državni Službenik ima pravo na 
povećanje plaće svake dvije godine u iznosu do 10%, 
po osnovu dobijene ocjene o radu za posljednje 
uzastopne dvije godine, što se odreñuje prema 
slijedećem: 
 
1. za ocjenu rada « izuzetno uspješan» povećanje 

plaće se vrši u iznosu od 10% od osnovne plaće 
radnog mjesta na kojem se nalazi državni 
službenik. 
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2. za ocjenu rada « uspješan» povećanje plaće se vrši 
u iznosu od 6% od osnovne plaće radnog mjesta 
na kojem se nalazi državni službenik. 

3. za ocjenu rada « zadovoljava» povećanje plaće se 
vrši u iznosu od 2% od osnovne plaće radnog 
mjesta na kojem se nalazi državni službenik. 

 
Povećanje plaće po osnovu odredbe stava 1. ovog 
člana, vrši se rješenjem koje se donosi kada se ispune 
uslovi iz stava 1. ovog člana. 
 
b)  Za namještenike 

 
Član 9. 

 
U skladu sa odredbom člana 42. Zakona o 
namještenicima, namještenik ima pravo na povećanje 
plaća svake kalendarske godine po osnovu dobivene 
ocjene rada u prethodnoj kalendarskog godini, što se 
odreñuje prema slijedećem: 
 
1. Za ocjenu rada « naročito uspješan» povećanje 

plaće se vrši u iznosu od 6% od osnovne plaće 
radnog mjesta na kojem se nalazi namještenik. 

2. Za ocjenu rada « uspješan» povećanje plaće se vrši 
u iznosu od 2% od osnovne plaće radnog mjesta 
na kojem se namještenik nalazi. 

 
Visina povećanja plaće u okviru procenta iz stava 1. 
ovog člana, vrši se pojedinačno za svakog namještenika 
u skladu sa dobivenom ocjenom rada, rješenjem koje 
se donosi za povećanje plaće po tom osnovu, s tim da 
je procent povećanja za svaku ocjenu rada isti za sve 
namještenike. 
Povećanje plaće iz stava 1. ovog člana vrši se samo za 
kalendarsku godinu za koju je povećanje utvrñeno i 
utvrñuje se posebno za svaku kalendarsku godinu u 
skladu sa dobivenom ocjenom rada za prethodnu 
kalendarsku godinu. 

 
5. Povećanje plaće državnom službeniku po   
    osnovu    privremenog obavljanja poslova   
    drugog radnog mjesta 
 

Član 10. 
 
Ako državni službenik po pismenom rješenju Općinskog 
načelnika bude odreñen da, pored poslova svog radnog 
mjesta , privremeno obavlja i poslove drugog 
upražnjenog radnog mjesta,  u skladu sa odredbom 
člana 41. Zakona o državnoj službi, taj službenik ima 
pravo na povećanje svoje osnovne plaće iz člana 6. 
ovog pravilnika do 50%. 
Visina povećanja plaće prema stavu 1. ovog člana , 
utvrñuje se rješenjem kojim se državni službenik 
odreñuje da obavlja i poslove drugog radnog mjesta, s 
tim što se visina odreñuje prema obimu poslova koje će 
obavljati sa radnog mjesta iz stava 1. ovog člana. 
Povećanje plaće prema stavu 1. ovog člana vrši se 
nakon dobijenog mišljenja agencije za državnu službu 
da su ispunjeni uslovi za obavljanje poslova drugog 
radnog mjesta. 
 
 
6. Povećanje plaće za prekovremeni rad i rad   
     noću , za rad u dane  sedmičnog odmora i   

     dane praznika koji su po zakonu neradni 
 

Član 11. 
 

Državni službenik i namještenik ima pravo na povećanje 
plaće u slučajevima kada na osnovu pismenog rješenja 
Općinskog načelnika radi u dane sedmičnog odmora, 
rad noću, za prekovremeni rad i u dane praznika koji su 
po zakonu neradni, u slijedećim iznosima: 
 
1. Za prekovremeni rad u iznosu od 50% 
2. Za noćni rad u iznosu od 35% 
3. Za rad u dane sedmičnog odmora ( subota, 

nedjelja ) u iznosu od 30% 
4. Za rad u dane praznika koji su po zakonu neradni u 

iznosu od 50% 
 
Povećanje plaće u skladu sa odredbama stava 1. ovog 
člana , obračunava se na osnovnu plaću iz člana 6. 
ovog pravilnika. 
Državni službenik koji dobija uvećanu plaću po osnovu 
člana 7. ovog pravilnika, nema pravo na povećanje 
plaće za prekovremeni rad i rad noću ( noćni rad). 
Odredba stava 1. ovog člana ne primjenjuje se u 
vrijeme kada se proglasi  stanje prirodne ili druge 
nesreće. 
 
7. Plaća pripravnika 
 

Član 12. 
 
Plaća za pripravnike utvrñuje se na sljedeći način: 
 
1. Za pripravnike visoke školske spreme utvrñuje se u 

iznosu od 80% od osnovne plaće utvrñene za 
stručnog saradnika. 

2. Za pripravnike više školske spreme utvrñuje se u 
iznosu od 80% od osnovne plaće utvrñene za 
samostalnog referenta. 

3. Za pripravnike srednje školske spreme utvrñuje se 
u iznosu od 80% od osnovne plaće utvrñene za 
referenta. 

 
III – NAKNADE PLAĆE ZA SLUČAJEVE  
       ODSUSTVOVANJA SA POSLA 
 
1. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i   
   plaćenog odsustva 
 

Član 13. 
 
Državni službenik i namještenik imaju pravo na 
naknadu pune mjesečne plaće za vrijeme korištenja 
godišnjeg odmora. 
Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu 
pune plaće za vrijeme korištenja odobrenog plaćenog 
odsustva. 
U slučajevima iz stava 1. i  2. ovog člana puna plata 
pripada za onoliko dana koliko je državni službenik, 
odnosno namještenik koristio godišnji odmor, odnosno 
odobreno plaćeno odsustvo. 
 
2. Naknada plaće za dane bolovanja i porodiljskog   
   odsustva 

Član 14. 
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Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu 
plaće za vrijeme od odsustvovanja sa posla zbog 
privremene spriječenosti za rad ( bolovanje) i za 
vrijeme porodiljskog odsustva, koja se ostvaruje na 
slijedeći način; 
 
1. Naknada plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla 

zbog privremene spriječenosti za rad zbog bolesti 
ostvaruje se pod uslovima i postupku koji je 
regulisan u odredbama Zakona o zdravstvenom 
osiguranju . 

2. Naknada plaća za vrijeme odsustvovanja sa posla 
zbog korištenja porodiljskog odsustva ostvaruje se, 
kod nadležnog kantonalnog zavoda zdravstva, a 
prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih 
žrtava rata i zaštiti porodica s djecom i drugim 
propisima kantona iz oblasti socijalne zaštite. 

 
3. Naknada plaće za vrijeme suspenzije 
 

Član 15. 
 
Državni službenik i namještenik imaju pravo na 
naknadu punog iznosa svoje plaće za vrijeme 
odsustvovanja sa posla za vrijeme suspenzije sa posla 
zbog pokretanja krivičnog postupka iz razloga utvrñenih 
u slijedećim odredbama: 
 
- za državne službenike iz razloga utvrñenih u članu 

59. Zakona o državnoj službi, 
- za namještenike iz razloga utvrñenih u odredbi 

člana 65. i 66. Zakona o namještenicima, 
 

Naknada plaće iz stava 1. ovog člana , državnom 
službeniku i namješteniku pripada za cijelo vrijeme 
trajanja suspenzije po osnovu donesenog rješenja o 
suspenziji. 
 
4. Naknada plaće za državnog službenika i   
   namještenika  za koje se utvrdi kategorija invalidnosti 
 

Član 16. 
 
Državni službenik i namještenik kod kojeg nadležni 
organ penzijskog i invalidskog osiguranja utvrdi II 
kategoriju invalidnosti, ima pravo na naknadu plaće 
koja se ostvaruje na način i pod uslovima koji su 
utvrñeni odredbama Zakona o penzijskom invalidskom 
osiguranju. 
 
V – VRSTE NAKANDA I DRUGA MATERIJALNA   
       PRIMANJA I POSTUPAK NJIHOVOG   
      OSTVARIVANJA 
 
1.  Vrsta naknada i druga materijalna prava 
 

Član 17. 
 
Državni službenici i namještenici imaju pravo na 
naknade i druga primanja koja su utvrñena u 
odredbama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim 
pravima koji nemaju karakter plaće («Sl. novine  FBiH», 
br. 34/06, 56/04) 
Prema tim odredbama državni službenici i namještenici 
imaju pravo na sliedeće naknade i druga materijalna 
primanja: 

 
1. Naknadu za prevoz na posao i sa posla 
2. Naknadu za ishranu za vrijeme rada ( topli obrok) 
3. Naknadu za regres za godišnji odmor 
4. Naknadu za troškove edukacije 
5. Jubilarne nagrade 
6. Nagradu za rezultate rada 
7. Naknadu za slučaj smrti 
8. Naknada za slučaj teške invalidnosti i teže bolesti 
9. Otpremninu za odlazak u penziju 
10. Otpremninu za prekobrojnost 
11. Otpremninu za prestanak radnog odnosa u procesu 

revizije 
12. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i smrti 
 
Naknade za prijevoz na posao i sa posla 
 

Član 18. 
 
Službeniku čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta 
rada najmanje 1 kilometar, pripada mjesečna karta ili 
naknada za troškove prijevoza u visini mjesečne karte 
uz priloženu potvrdu javnog prijevoznika prigradskog 
,odnosno meñugradskog prometa. 
Ukoliko na odreñenoj relaciji nije  organizovan javni 
prijevoz općinski načelnik može odobriti upotrebu 
privatnog automobila za dolazak na posao i sa posla.  U 
ovom slučaju službeniku pripada naknada u visini  20% 
cijena litra utrošenog goriva po prijeñenom kilometru 
na odobrenoj relaciji. 
 
Naknada za ishranu za vrijeme rada ( topli obrok) 
 

Član 19. 
 
Službenik ima pravo na naknadu za ishranu za vrijeme 
rada ( topli obrok ) samo za dane prisutnosti na poslu u 
iznosu od  2% prosječne plaće u FBiH. 
Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana ne ostvaruje 
se u slučaju odsustvovanja sa posla po bilo kom osnovu 
opravdanom ili neopravdanom ( službeni put, plaćeno 
odsustvo, rad na terenu, odsustvo zbog bolesti i sl.) 
Odluku o visini naknade za ishranu za svaki mjesec 
donosi Općinski načelnik. 

  
Naknada za regres za godišnji odmor 
 
Službenik ima pravo na naknadu na ime regresa za 
korištenje godišnjeg odmora u iznosu od najmanje 70% 
njegove plaće utvrñene rješenjem o plaći, odnosno 
najmanje u visini prosječne plaće isplaćene u Federaciji 
BiH za prethodna tri mjeseca prije donošenja rješenja o 
regresu, ako je to za službenika povoljnije. 
      
Naknada za slučaj smrti 
 

Član 21. 
 
U slučaju smrti službenika ili člana njegove uže porodice 
, a  živjeli su u zajedničkom domaćinstvu, isplaćuju se 
troškovi sahrane u visini 4 prosječne mjesečne plaće 
isplaćene u Federaciji BiH za prethodna četiri mjeseca 
prije donošenja rješenja o isplati naknade. 

Član 22. 
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U slučaju smrti člana uže porodice službenika, a koji 
nisu živjeli u zajedničkom domaćinstvu, isplaćuju se 
troškovi sahrane u visini 2 prosječne mjesečne plaće 
isplaćene u  FBiH za prethodna 2 mjeseca prije 
donošenja rješenja o isplati te naknade. 
 

Član 23. 
 
Ukoliko u općinskoj upravi Gornji Vakuf – Uskoplje rade 
2 ili više članova porodice iz člana 19. ovog Pravilnika, 
pravo na troškove iz člana 21,22, 24 ostvaruje jedan 
član porodice. 
 
Naknade za slučaj teže bolesti ili teže invalidnosti 
 

Član 24. 
 
U slučaju teške bolesti ili teške invalidnosti službenika 
jednom godišnje isplaćuje se jednokratna novčana 
pomoć u visini njegove 3 plaće isplaćene u prethodna 3 
mjeseca ili 3 prosječne mjesečne plaće isplaćene u FBiH 
, ako je to za njega povoljnije. 
U slučaju teške bolesti ili teške invalidnosti člana uže 
porodice službenika , jednom godišnje isplaćuje se 
jednokratna novčana pomoć u visini njegove 2 plaće 
isplaćene u prethodna 2 mjeseca ili 2 prosječne 
mjesečne plaće isplaćene u FBiH, ako je to za njega 
povoljnije. 
Službeniku se može u skladu sa raspoloživim sredstvima 
i na osnovu saglasnosti Općinskog načelnika , isplatiti 
dio ili  ukupni troškovi liječenja teške bolesti ili  teške 
invalidnosti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je on platio 
troškove tog liječenja. Troškovi liječenja isplaćuju se na 
osnovu fakture ili računa zdravstvenih ustanova u 
kojima je liječenje obavljeno. 
Pod teškom bolešću iz ovog člana podrazumijevaju se 
slijedeće bolesti  akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, 
endemska nefropatija, kirurška intervencija na srcu i 
mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog 
nervnog sistema, infarkt (srčani i moždani) oboljenja 
mišićnog sustava, paraliza i druge teške bolesti 
odreñene općim aktom 
Federalnog ministarstva zdravstva, kao i teške tjelesne 
povrede. Bolest, odnosno teška povreda se dokazuje na 
osnovu dijagnoze ovlaštenog lica zdravstvene struke, 
odnosno zdravstvene ustanove. 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz stava 1. i 2. 
ovog člana , po osnovu teške invalidnosti ostvaruje se 
za utvrñeni stupanj invalidnosti  od najmanje 60%. 
Jednokratna novčana pomoć iz stava 1 i 2. ovog člana, 
može se dodijeliti službeniku koji je operiran od bolesti 
koje nisu obuhvaćene stavom 4. ovog člana , ukoliko je 
takva operacija neophodna radi sprečavanja teške 
invalidnosti ili teške bolesti. 
 

Član 25. 
 
Pod članom uže porodice iz člana 21,22 i 24. ovog 
Pravilnika, podrazumijevaju se slijedeći članovi porodice 
službenika , i to; 
1. suprug(a) u braku ili van braka, ako žive u 

zajedničkom domaćinstvu; 
2. djeca roñena u braku, van braka, zakonito 

usvojena ili pastorčad do 18 , odnosno 26 godina 
starosti, ako se nalaze na redovitom školovanju i 

nisu u radnom odnosu, a djeca nesposobna za rad, 
bez obzira na  starosnu dob; 

3. roditelji ( otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji) 
bez obzira dali žive u zajedničkom domaćinstvu sa 
službenikom; 

4. braća i sestre bez roditelja do 18 godina, odnosno 
26 godina starosti, ako se nalaze na redovitom 
školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik 
naknade stvarno skrbi ili je obaveza njihovog 
skrbništva zakonom utvrñena, a ako su nesposobni 
za rad, bez obzira na starosnu dob pod uslovom da 
sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu. 

5. unučad pod uslovima iz tačke 2. ovog člana, ako 
nemaju roditelja i žive u zajedničkom domaćinstvu 
sa korisnikom naknade. 

 
Naknada za troškove obrazovanja 

 
Član 26. 

 
Službenik ima pravo na naknadu troškova za edukaciju 
koja se organizira i izvodi po programu obuke organa iz 
člana 1. ovog Pravilnika ili kada se upućuje na 
seminare, savjetovanje i druge vidove stručnog 
usavršavanja, kao i druge vidove obuke potrebne za rad 
na radnom mjestu u službi. 

 
Jubilarna nagrada 

Član 27. 
 

Službenik ima pravo na jubilarnu nagradu koja se 
isplaćuje shodno Kolektivnom ugovoru za službenike 
organa uprave i sudske vlasti FBiH («Službene novine 
FBiH», broj 23/00 i 50/00) , a prema financijskim  
mogućnostima općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 

 
Naknada otpremnina pri odlasku u mirovinu 

 
Član 28. 

 
Službenik ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u 
mirovinu u iznosu od 6 njegovih plaća isplaćenih u 
prethodnih 6 mjeseci ili 6 prosječnih mjesečnih plaća 
isplaćenih u Federaciji BiH prema posljednjem 
objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, 
ako je to za njega povoljnije. 

 
Nagrade za rezultate rada 
 

Član 29. 
 
Službeniku koji u toku kalendarske godine, u periodu od 
najmanje 6 mjeseci neprekidno, po obimu i kvalitetu 
postiže natprosječne rezultate u radu , u izvršavanju 
poslova na radnom mjestu na kojem je rasporeñen 
može se dodijeliti nagrada za rezultate rada . 
Nagrada se utvrñuje do visine prosječne mjesečne 
plaće isplaćene u Federaciji za posljednja 3 mjeseca 
prije dodjele nagrade prema posljednjem objavljenom 
podatku Federalnog zavoda za statistiku. 
Odluku o dodjeli nagrade iz stava 1 ovog člana, donosi 
Općinski načelnik na prijedlog Pomoćnika načelnika 
službe u kojoj se službenik nalazi ili na osnovu vlastite 
odluke Općinskog načelnika. 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 01/07     15. 03. 2007                                   Strana :18
  

 
Pravo na osiguranje  od posljedica nesretnog slučaja ili 
smrti 

Član 30. 
 
Službenik ima pravo na osiguranje od posljedica 
nesretnog slučaja sa uključenjem rizika od prirodne 
smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa u općinskoj 
upravi Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 
Pravo na otpremninu u slučaju viška 
 

Član 31. 
 
Službenik kome prestane radni odnos zbog viška u 
smislu člana 36. Zakona o državnoj službi ima pravo na 
otpremninu u iznosu od najmanje 6 mjesečnih plaća. 
Službenik iz stava 1. ovog člana sa radnim stažom 
dužim od 6 godina ima pravo na 1 dodatni mjesec 
otpremnine za svaku dodatnu  godinu radnog staža, a 
najviše do 12 godina. 
Otpremnina za službenike koji imaju više od 12 godina 
radnog staža jednaka je iznosu od 12 jednomjesečnih 
plaća. 
Osnovica za utvrñivanje visine otpremnine je plaća 
službenika koju je imao u posljednja tri mjeseca , prije 
donošenja konačnog rješenja o prestanku radnog 
odnosa zbog prekobrojnosti 
 
Otpremnina za prestanak radnog odnosa u procesu 
revizije. 

Član 32. 
 
Službenik kojem prestane radni odnos u postupku 
revizije shodno članu 67. Zakona o državnoj službi FBiH 
ima pravo na otpremninu. 
Otpremnina iz prethodnog stava isplaćuje se u visini 
utvrñenoj članom 68. Zakona o državnoj službi FBiH. 
 
2.  Naknade za službena putovanja, naknada za   
    ishranu (dnevnica), smještaj i troškove   
    prijevoza 
 

Član 33. 
 
Pod službenim putovanjem se smatra putovanje  izvan 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje na području FBiH, 
odnosno BiH, kao i putovanje u inozemstvu na koje se 
službenik upućuje da izvrši odreñeni službeni zadatak ( 
posao). 
 

Član 34. 
 
Kad je službenik upućen na službeno putovanje u zemlji 
i u inozemstvo pripada mu dnevnica, naknada punog 
iznosa hotelskog računa za noćenje i naknada 
prijevoznih troškova. 
 

Član 35. 
 
Visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji iznosi 
60,00 KM i obračunava se za putovanje izvan općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje. Visina dnevnice za službeno 
putovanje u inozemstvo utvrñuje se u visini koja  važi 
za službenike federalnih organa uprave, a prema 
rješenju Vlade Federacije. 

Član 36. 
 
Nalog za službeno putovanje službenika izdaje Općinski 
načelnik , a izuzetno, nalog može izdati , pomoćnik 
načelnika i sekretar općine ako ga načelnik ovlasti 
posebnim pismenim rješenjem. 
 

Član 37. 
 
Jedna dnevnica obračunava se za svaka 24 sata 
provedena na službenom putovanju. 
Za službeno putovanje koje traje duže od 12 sati, 
obračunava se jedna dnevnica, a za službeno putovanje 
koje traje 8-12 sati pola dnevnice. 

 
Član 38. 

 
Naknada troškova noćenja priznaje se u visini plaćenog 
hotelskog računa, osim hotela « De lux » kategorije. 
Za hotel « De lux» kategorije priznaju se troškovi 
noćenja najviše do iznosa cijene hotela» A « kategorije 
u istom mjestu. 

 
Član 39. 

 
Službenik koji za službeno putovanje koristi putnički 
automobil u ličnom vlasništvu, a čiju je upotrebu 
prethodno odobrio Općinski načelnik, pripada naknada 
u visini od 20% cijene litre goriva koje koristi po 
prijeñenom kilometru. 
 

Član 40. 
 
Na osnovu naloga za službeno putovanje može se 
isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova. 
 

Član 41. 
 
Izdaci za službeno putovanje priznaju se na osnovu 
obračunatih putnih troškova koji se u roku od 5 dana od 
dana kada je putovanje završeno podnesu uz pismeni 
izvještaj koji je odobrio Općinski načelnik. 
Službenik koji nije opravdao putni nalog dužan  je vratiti 
akontaciju u cijelosti. 
Nalog za službeno putovanje se ne može izdati 
službeniku koji  ranije obavljeno putovanje nije 
opravdao u roku iz stava 1. ovog člana. 
U slučaju da službenik nije u roku iz stava 1. ovog člana 
opravdao putni nalog ili nije vratio akontaciju iz stava 2. 
ovog člana, naplata tih troškova vrši se po postupku 
koji je Zakonom predviñen za naknadu materijalne 
štete službenika. 
 
3. Postupak ostvarivanja naknada i drugih  
    materijalnih primanja 
 

Član 42. 
 
Ostvarivanje naknade i drugih primanja vrši se po 
zahtjevu državnog službenika , odnosno namještenika, 
a o odreñenim naknadama i drugim primanjima 
odlučuje se po službenoj dužnosti. 
 
 
a) Odlučivanje po službenoj dužnosti 
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Član 43. 
 
Odlučivanje po službenoj dužnosti vrši se po pravilu, u 
odnosu na sljedeće naknade i druga primanja: 
1. Naknadu za ishranu za vrijeme rada ( topli obrok) 
2. Naknadu za regres za godišnji odmor 
3. Naknadu za troškove edukacije 
4. Jubilarne nagrade 
5. Naknada za rezultate rada 
6. Otpremnina za odlazak u penziju 
7. Otpremnina za prekobrojnost 
8. Otpremninu za prestanak radnog odnosa u procesu 

revizije 
9. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja ili 

slučaja smrti 
Član 44. 

 
Odlučivanje o naknadama i drugim  primanjima iz člana 
43. ovog Pravilnika , vrši se onda kada se ispune uslovi 
predviñeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika o 
naknadama, u kojoj je utvrñena naknada, odnosno 
drugo primanje. 
Kada se ispuni uslov za ostvarivanje odreñene naknade 
iz člana 43. ovog Pravilnika Općinski načelnik je dužan, 
samoinicijativno ili na prijedlog rukovodioca službe, po 
službenoj dužnosti pokrenuti postupak i donijeti 
odgovarajuće rješenje i njime odlučiti o toj naknadi , 
odnosno drugom primanju. 
Ukoliko Općinski načelnik ne postupi po odredbi stava 
2. ovog člana u roku od 30 dana od dana ispunjenja 
uslova za ostvarivanje odreñene naknade, odnosno 
drugog primanja, po podnošenom zahtjevu donosi se 
rješenje kojim zahtjev može biti uvažen ili odbijen, što 
zavisi od ispunjena uslova koji su utvrñeni za naknadu 
ili drugo primanje koje se zahtjevom traži. 
 
b)  Odlučivanje po zahtjevu državnog službenika 
    odnosno namještenika 
 

Član 45. 
 
Ostvarivanje naknada i drugih primanja predviñenih u 
ovoj odredbi , vrši se samo na pismeni zahtjev 
državnog službenika , odnosno namještenika , a to su: 
 
1. naknada za prevoz na posao i sa posla 
2. naknada za slučaj smrti 
3. naknada za slučaj teške invalidnosti i teže bolesti 
 
Zahtjev za ostvarivanje naknada i drugih primanja iz 
stava 1. ovog člana, podnosi se onda kada se ispune svi 
uslovi previñeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika o 
naknadama na koju se zahtjev odnosi.  
 

Član 46. 
 
Zahtjev za ostvarivanje naknada i drugih primanja iz 
člana 44. ovog pravilnika, obavezno sadrži slijedeće 
podatke; puni naziv naknade odnosno drugog primanja 
koje se traži, razloge za ostvarivanje te naknade, 
odnosno primanja , potpis podnosioca zahtjeva. 
Uz zahtjev se prilažu odgovarajući dokazi i to : 
 
1. Za ostvarivanje naknade za prevoz na posao ili sa 

posla – prilažu se sljedeći dokazi: 

- za prevoz na području grada kada mjesto rada ili 
mjesto stanovanja nalaze u  istom gradu prilaže se 
prijavnica o mjestu stanovanja ,drugi pismeni 
dokaz kojim se može  utvrditi udaljenost mjesta 
rada i mjesta stanovanja. 

- za prevoz van područja grada kada državni 
službenik, odnosno namještenik, stanuje van grada 
u kojem se nalazi mjesto rada – prilože se dva 
dokaza i to: prijavnica ili drugi dokaz o mjestu 
stanovanja i pismeni dokaz firme  koju koristi za 
prevoz o visini  troškova prevoza mjesec dana ili 
visina cijene prevoza u jednom pravcu, sa 
podacima o eventualnim umanjenjima cijene, ako 
takva  mogućnost postoji,  

 
2. Za ostvarivanje naknade za slučaj smrti prilaže se 

dokaz o smrti državnog službenika- namještenika, 
odnosno o smrti člana njihove porodice, 

 
3. Za ostvarivanje naknade za slučaj teže invalidnosti 

ili teške bolesti prilažu se sljedeći dokazi: 
- za jednokratnu novčanu pomoć na osnovu teške 

invalidnosti prilaže se nalaz zdravstvene ustanove 
kojim je utvrñena teža invalidnost od najmanje 
60% za državnog službenika, odnosno 
namještenika ili člana njihove porodice, 

- za jednokratnu novčanu pomoć  na osnovu teške 
bolesti – prilaže se nalaz zdravstvene ustanove 
kojim je utvrñena teška bolest koja je predviñena u 
odredbi stava 4. člana 24. Pravilnika o naknadama, 

- Za jednokratnu novčanu pomoć iz stava 6. člana 
24. Pravilnika o naknadama  - prilaže se dokaz 
zdravstvene ustanove o izvršenoj operaciji sa 
razlozima zbog kojih je operacija izvršena, 

- Za ostvarivanje naknade za troškove liječenja – 
prilažu se dva dokaza i to; nalaz zdravstvene 
ustanove u kojem je utvrñeno da se radi o liječenju 
teške invalidnosti ili liječenju teške bolesti, a drugi 
dokaz predstavlja pismeni akt zdravstvene 
ustanove o visini troškova liječenja  ( faktura ili 
račun o visini plaćenih troškova). 

 
VII - SREDSTVA ZA PLAĆE , NAKNADE I  
        MATERIJALNE TROŠKOVE 
 
Sredstva za plaće, naknade plaća i naknade materijalnih 
troškova predviñenih ovim pravilnikom planiraju se u 
budžetu Općine. 
 
VIII - ODLUČIVANJE O PRAVIMA  UTVRðENIM  U  
          OVOM PRAVILNIKU  
 

Član 47. 
 
O svim primanjima koja su utvrñena u odredbama o 
ovog Pravilnika odlučuje se rješenjem koje donosi 
Općinski načelnik. 
Odreñena rješenja Općinski načelnik donosi po 
službenoj dužnosti , a odreñena rješenja na pismeni 
zahtjev državnog službenika i namještenika , na način 
predviñen ovim pravilnikom. 
Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti 
žalba Odboru državne službe za žalbe, u roku od 15 
dana od dana prijema rješenja. 
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Član 48. 
 
Kada državni službenik i namještenik podnese zahtjev 
za ostvarivanje odreñenog prava utvrñenog u ovom 
Pravilniku, dužan je u zahtjevu navesti puni naziv prava 
koje traži, razloge za ostvarivanje tog prava i priložiti 
odgovarajuće pismene dokaze. 

 
Član 49. 

 
Rješenje o plaći u dispozitivu sadrži sljedeće podatke: 
lične podatke državnog službenika, odnosno 
namještenika , naziv radnog mjesta i službe u kojoj se 
nalazi radno mjesto, platni razred , koeficijent platnog 
razreda, iznos osnovice za plaću, broj godina radnog 
staža državnog službenika, odnosno namještenika koje 
se uzimaju u obračun za plaću i datum od kojeg se 
isplaćuje plaća. 
 
IX– PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 50. 
 
Plaće predviñene u odredbama ovog Pravilnika, 
obračunat će se i isplaćivati počev od dana postavljanja 
i rasporeñivanja državnih službenika i namještenika na 
radna mjesta koja su utvrñena novim Pravilnikom o 
unutrašnjoj organizaciji. 
Općinski načelnik će donijeti rješenje o platama uroku 
od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

 
Član 51. 

 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika , prestaje važnost 
Pravilnika o naknadama i drugim materijalnim pravima  

koji nemaju karakter plaće(«Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», br. 4/05). 
 

Član 52. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u « 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf –  Uskoplje». 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Krajina Marinko dipl. ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
25. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1571 
Datum: 06.12.2006.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2006. godinu 
za nabavku računarske opreme 

 
I 
 

Odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2006. godinu za nabavku 
slijedeće računarske opreme; 
 

 
 

Redni 
broj 

Opis Iznos Služba 

1.  Intel celeron 3,06 GHz 
KOMPONENTE: MB FOXCONN 661FX7MI-S, VGA, SB, 
LAN, ATX, LGA 775, CPU INTEL CELERON D 3,06 GHz, 
DDR 512 MB 3200 MHz, FDD 3,15'', 1,44 MB NEC, HDD 
80 GB MAXTOR, DVD RW SAMSUNG, ATX KUĆIŠTE, 
GENIUS MOUSE OPTICAL PS/2, TIPKOVNICA GENIUS, 
ZVUČNICI GENIUS, Q06, MS WIN XP HOME ENG CRO 
OEM OPEN OFFICE 

888,03 Općinsko vijeće-ured 
Predsjednika 

2.  Intel celeron 3,06 GHz 
KOMPONENTE: MB FOXCONN 661FX7MI-S, VGA, SB, 
LAN, ATX, LGA 775, CPU INTEL CELERON D 3,06 GHz, 
DDR 512 MB 3200 MHz, FDD 3,15'', 1,44 MB NEC, HDD 
80 GB MAXTOR, DVD RW SAMSUNG, ATX KUĆIŠTE, 
GENIUS MOUSE OPTICAL PS/2, TIPKOVNICA GENIUS, 
ZVUČNICI GENIUS, Q06, MS WIN XP HOME ENG CRO 
OEM OPEN OFFICE 

888,03 Služba za privredu 
finansije i stradalnike 
rata- ured Referenata 
za BIZ-zgrada MUP-a 

3.  1017ACL1-VGA 17'' MONITOR LCD ACER 1716S BLACK 416,52 Općinsko vijeće-ured 
Predsjednika 

4.  1017S-VGA MONITOR 17'' SAMSUNG 244,53 Služba za privredu 
finansije i stradalnike 
rata- ured Referenata 
za BIZ-zgrada MUP-a 

 
UKUPNO 

 
 

 
2.437,11 
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II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
821 300 – Nabavka opreme Budžeta općine Gornji  
 
 
Vakuf – Uskoplje za 2006. godinu i doznačit će se 
preduzeću KOMP-ING VITEZ. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje i ista ima uknjižiti nabavljenu opremu u  
 
finansijsko i materijalno knjigovodstvo Općine na 
osnovu ispostavljene fakture navedenog preduzeća. 

 
IV 
 

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

                                              Općinski načelnik 
                     Krajina Marinko, dipl.ing  

«»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-150/07 
Datum: 02.02.2007.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 12.Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2007. godinu(˝ Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 10/06), Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu 
Sliško Zorki 

 
I 

 
Sliško Zorki iz Dobrošina, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
100,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 220 – Grantovi pojedincima Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene –
jednokratna novčana pomoć. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata 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
        Krajina Marinko, dipl.ing  

«»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-83/07 
Datum: 02.02.2007.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 12.Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2007. godinu(˝ Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 10/06), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu 

Grbavac Luciji 
 
I 
 

Grbavac Luciji iz Bistrice, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
100,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 220 – Grantovi pojedincima Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene –
jednokratna novčana pomoć. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata 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 
                     Krajina Marinko, dipl.ing  

«»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»         
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SADRŽAJ              str: 
 
Općinsko vijeće : 
01. O D L U K U o verifikaciji vijećničkog mandata 
     Brkić Junuzu ----------------------------------------------1 
02. R J E Š E N J E o razrješenju predsjednika Komisije    
     za ravnopravnost spolova ------------------------------1 
03. O D L U K U o imenovanju Komisije za davanje    
     stručne ocjene u postupku donošenja urbanističke   
     saglasnosti za područje općine Gornji Vakuf -   
     Uskoplje ---------------------------------------------------1 
04. Z A K L J U Č A K O Izvještaju o radu Komisije  za   
     utvrñivanje prometne  vrijednosti nekretnina za   
     2006.god.--------------------------------------------------2 
05. Z A K L J U Č A K o Izvještaju o radu Komisije  za   
     predstavke i žalbe Općinskog vijeća Gornji Vakuf –   
     Uskoplje za 2006.god.-----------------------------------2 
06. Z A K L J U Č A K o Izvještaju o radu mandatno   
     imunitetske komisije Općinskog vijeća Gornji Vakuf   
     – Uskoplje za 2006.god.---------------------------------2 
07. Z A K L J U Č A K o Izvještaju o radu Komisije  za   
     izbor i imenovanje Općinskog vijeća Gornji Vakuf –   
     Uskoplje za 2006.god.-----------------------------------2 
08. Z A K L J U Č A K o Izvještaju o radu Komisije  za   
      budžet i finansije Općinskog vijeća Gornji Vakuf –   
     Uskoplje za 2006.god.-----------------------------------3 
09. Z A K L J U Č A K O Izvještaju o radu Komisije  za   
     ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Gornji   
     Vakuf – Uskoplje za 2006.god.-------------------------3 
10. R J E Š E N J E o imenovanju predsjednika Komisije   
     za ravnopravnost spolova-------------------------------3 
11. PROGRAM  RADA Općinskog vijeća Gornji Vakuf –   
     Uskoplje za 2007. god.----------------------------------3 
12. Z A K L J U Č A K o izvještaju o izvršenju Programa   
     rada Općinskog načelnika za 2006.god.--------------6 
13. Z A K L J U Č A K o Programu rada Općinskog   
     načelnika za 2007.god.----------------------------------6 
14. O  D  L  U  K  U o prosječnoj konačnoj grañevinskoj   
     cijeni m2 korisne stambene i poslovne površine u     
     društvenoj-državnoj svojini na području općine 
     Gornji Vakuf- Uskoplje u 2006. godini-----------------6 
15. O  D  L  U  K  U o odreñivanju visine naknade za     
     grañevinsko zemljište u društvenoj svojini koje se   
     preuzima od ranijih vlasnika----------------------------7 
16. R J E Š E N J E o dodjeli Šupčić Senadu iz Gornjeg    
     Vakufa – Uskoplja ---------------------------------------7 
17. R J E Š E N J E o dodjeli Javnom preduzeću   
      Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica   
     «Elektrodistribucija « Zenica PJD Gornji Vakuf –  
     Uskoplje,---------------------------------------------------8 
18. R J E Š E N J E o dodjeli Redžebašić Mehmedu iz   
     Gornjeg  Vakufa – Uskoplja ----------------------------9 
19. O D L U K U o sufinansiranju infrastrukturnih   
     objekata u općini Gornji Vakuf – Uskoplje----------10 
20. Z A K L J U Č A K o Informaciji o statusu magacina   
     Voljevac--------------------------------------------------11 
21. R J E Š E N J E o razrješenju  člana Komisije za    
     predstavke i žalbe --------------------------------------11 
22. R J E Š E N J E o imenovanju člana Komisije za   
     predstavke i žalbe---------------------------------------11 
23. Z A K L J U Č A K O Izvještaju o radu Općinske   
     izborne komisije  za 2006.god.-----------------------11 
 

 
 
Općinski načelnik : 
 
24. P  R  A  V  I  L  N  I  K o plaćama i naknadama   
     državnih Službenika i namještenika općinskih Službi   
     za upravu općine Gornji Vakuf – Uskoplje----------12 
25. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2006. godinu za   
      nabavku računarske opreme-------------------------20 
26. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
      Sliško Zorki----------------------------------------------21 
27. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
      Grbavac Luciji-------------------------------------------21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Izdavač : Općina Gornji Vakuf – Uskoplje ; Branilaca grada bb 
Odgovorni urednik : Prijić  Senad  , sekretar  općine 
tel. 030 265 – 403 , 265 – 303 , fax. 030 265 - 703 
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