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SLUŽBENI GLASNIK    
       OPĆINE GORNJI VAKUF - USKOPLJE 
Godina VII , broj 4                      18. 05. 2007.                     Bosanski jezik 
 
Općinski načelnik: 
84. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-306/07 
Datum: 14.03.2007.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 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
I 

 
DVD Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2007. godinu u iznosu od 3.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Vatrogasno društvo Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu martu 2007. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun DVD broj 1011310000022234 
otvoren kod PBS banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
85. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
Broj: 02-14-304/07 
Datum: 14.03.2007.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 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno 

I 
 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojnp, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
1.250,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Općinsko javno pravobranilaštvo Bugojno 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu 
za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu februaru 
2007.godine. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun OJP broj 1011300000041489 
otvoren kod PBS banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
86. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-307/07 
Datum: 14.03.2007.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), u vezi Odluke o utvrñivanju 
naknade za članove Izborne komisije općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje broj 01-05-637/06 od 
22.12.2006.godine, Općinski načelnik , d o n o s i : 
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O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu 
Općinskoj izbornoj komisiji 

I 
 
Općinskoj izbornoj komisiji, odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2007. godinu u iznosu od 750,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 –Općinska izborna komisija Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – 
tekuće aktivnosti u mjesecu februaru 2007. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun OJP broj 1011310000246789 
otvoren kod PBS banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
87. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-305/07 
Datum:14.03.2007.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 
JU Centru za socijalni rad 

I 
 
JU Centru za socijalni rad općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
8.800,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Centar za socijalni rad Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene –isplata 
plaća, poreza na plaće i obaveznih doprinosa na plaće 
za mjesec februar 2007. godine i ostalih materijalnih 
troškova i naknada u mjesecu februaru 2007. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun JU Centar za socijalni rad Gornji 
Vakuf-Uskoplje broj 1011310000252512 otvoren kod 
PBS banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
88. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-292/07 
Datum: 14.03.2007.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 
MRK «Slogi» 

I 
 
MRK «Slogi» Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Organizacije iz oblasti sporta Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – 
kotizacija za proljetni dio prvenstva. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun MRK Sloge broj 
1011310000143678 otvoren kod  PBS banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
89. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
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OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-53/07 
Datum: 14.03.2007.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 
Crnov Ani 

I 
 
Crnov Ani iz Pidriša, 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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
90. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-300/07 
Datum: 14.03.2007.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 
Vijeću učenika MSŠ ''Gornji Vakuf'' 

I 
 
Vijeću učenika MSŠ ''Gornji Vakuf'', Gornji Vakuf- 
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u 
iznosu od 300,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za 
namjene – implementacija zajedničkog projekta ''Uhvati 
ritam'' Vijeća učenika i ''Omladinskog centra'' Gornji 
Vakuf-Uskoplje. Vijeće učenika ''MSŠ Gornji Vakuf'' je 
obavezno da  dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima Službi za privredu, finansije i stradalnike 
rata u roku od 15 dana po primitku sredstava. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, ista će izvršiti uplatu odobrenih novčanih 
sredstava na žiro račun Udruženja grañana''Omladinski 
centar'' Gornji Vakuf-Uskoplje otvorenog kod Hypo Alpe 
Adria Banke broj 3060440000011394. 
 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
91. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-296/07 
Datum: 14.03.2007.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 
Crvenom križu ''Gornji Vakuf-Uskoplje'' 

I 
 
Crvenom križu''Gornji Vakuf- Uskoplje'', odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 300,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za 
namjene – finansiranje tekućih aktivnosti Crvenog križa. 
Crveni križ je obavezan da  dostavi Izvještaj o 
namjenski utrošenim sredstvima Službi za privredu, 
finansije i stradalnike rata u roku od 15 dana po 
primitku sredstava. 
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III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, ista će izvršiti uplatu odobrenih novčanih 
sredstava na žiro račun Crvenog križa Gornji Vakuf-
Uskoplje otvorenog kod ABS banke broj 
1990520008007541. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
92. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-308/07 
Datum: 14.03.2007.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 
REZ Agenciji 

I 
 
Regionalnoj razvojnoj agenciji za region Centralna BiH, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2006. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Regionalnoj razvojnoj agenciji za region 
Centralna BiH Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
za 2007. godinu za namjene – transfer za djelomično 
finansiranje REZ Agencije po Ugovoru 01-1/04.  

 
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 

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

-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-314/07 
Datum: 15.03.2007.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 
FK ''Slogi 1946'' 

I 
 
FK ''Slogi 1946'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Organizacije iz oblasti sporta Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – 
kotizacija za proljetni dio prvenstva. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun MRK Sloge broj 
1011310000124666 otvoren kod  PBS banke. 
 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
94. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-190/07 
Datum: 15.03.2007.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 
Udruženju boraca ''Patriotska liga Gornji Vakuf'' 

I 
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Udruženju boraca ''Patriotska liga Gornji Vakuf'', Gornji 
Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu 
u iznosu od 500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi udruženjima grañana proisteklim iz 
rata Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti. Udruženje je 
obavezno da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima Službi za privredu, finansije i stradalnike 
rata u roku od 15 dana po primitku sredstava. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun Udruženju boraca ''Patriotska 
liga Gornji Vakuf''  broj 1990520009692431 otvoren kod 
ABS banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
95. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-299/07 
Datum: 15.03.2007.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 
Udruženju logoraša općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
 
Udruženju logoraša općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi udruženjima grañana proisteklim iz 
rata Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti. Udruženje je 
obavezno da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima Službi za privredu, finansije i stradalnike 
rata u roku od 15 dana po primitku sredstava. 

 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun Udruženju boraca logoraša 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje broj 1011310000284813 
otvoren kod PBS banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
96. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-319/07 
Datum: 21.03.2007.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 
SKISO ''Slogi'' 

I 
 
SKISO ''SLOGI'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 300,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Organizacije iz oblasti sporta Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – 
tekuće aktivnosti. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun SKISO Sloge broj 
1990520108007363 otvoren kod  ABS banke. 
 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
97. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
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OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-328/07 
Datum: 21.03.2007.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 
Pčelarskom udruženju ''Smrča'' 

I 
 
Pčelarskom udruženju ''Smrča'' Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
200,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Ostala udruženja Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – 
organizacija stručnog predavanja ''Tehnologija 
pčelarstva'', prof.dr. D.Mirjanić. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun MRK Sloge broj 
1011310000010788 (506211-928-1)otvoren kod  PBS 
banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
98. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-323/07 
Datum: 21.03.2007.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 
JU Osnovnoj školi ''Pajić Polje'' 

 

I 
 

JU Osnovnoj školi ''Pajić Polje'', Pajić Polje, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 200,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Ostale javne ustanove i preduzeća Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za 
namjene – sufinansiranje organizacije općinskog 
takmičenja znanja iz matematike i fizike. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
99. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-322/07 
Datum: 21.03.2007.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 
Turić Stipi 

I 
 
Turić (Pave) Stipi 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. 
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IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Krajina Marinko, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
100. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-317/07 
Datum: 21.03.2007.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 
Avdibašić Sabahudinu 

I 
 
Avdibašić Sabahudinu iz Duratbegović Doca, 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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
101. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-338/07 
Datum: 23.03.2007.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 
Juričević Dragi 

I 
 
Juričević Dragi iz Vaganjca-Voljica, 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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
102. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-339/07 
Datum: 23.03.2007.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 
Čeho Džemalu 

I 
 
Čeho Džemalu iz Dražev Doca, 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. 
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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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
103. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-357/07 
Datum: 29.03.2007.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 
Šola Vinku 

I 
 
Šola Vinku iz Vaganjca-Voljica, 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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
104. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-361/07 
Datum: 02.04.2007.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), i Odlukom o finansiranju 
političkih stranaka općine Gornji Vakuf-Uskoplje broj 01-
05-638/06 od 21.12.2006.godine (˝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 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-

Uskoplje 
I 

 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
4.600,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transfer političkim strankama Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za 
namjene – finansiranje tekućih aktivnosti stranaka i 
klubova i to kako slijedi: 
 
1. Transfer političkoj stranci SDA---------- 1.800,00 KM 
2. Transfer političkoj stranci HDZ----------1.600,00 KM 
3. Transfer političkoj stranci SBiH------------800,00 KM 
4. Transfer političkoj stranci SDP-------------200,00 KM 
5. Transfer političkoj stranci BPS-------------200,00 KM 
 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
105. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-389/07 
Datum: 12.04.2007.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 
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Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gornji 
Vakuf-Uskoplje 

I 
 
DVD Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2007. godinu u iznosu od 3.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Vatrogasno društvo Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu aprilu 2007. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun DVD broj 1011310000022234 
otvoren kod PBS banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
106. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-390/07 
Datum: 12.04.2007.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 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno 

I 
 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojnp, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
1.250,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Općinsko javno pravobranilaštvo Bugojno 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu 
za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu mart 2007. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 

– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun OJP broj 1011300000041489 
otvoren kod PBS banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
107.Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-391/07 
Datum: 12.04.2007.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), u vezi Odluke o utvrñivanju 
naknade za članove Izborne komisije općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje broj 01-05-637/06 od 
22.12.2006.godine, 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 
Općinskoj izbornoj komisiji 

I 
 
Općinskoj izbornoj komisiji, odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2007. godinu u iznosu od 750,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 –Općinska izborna komisija Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – 
tekuće aktivnosti u mjesecu martu 2007. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun OJP broj 1011310000246789 
otvoren kod PBS banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
108. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
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Broj: 02-14-392/07 
Datum:12.04.2007.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 
JU Centru za socijalni rad 

I 
 
JU Centru za socijalni rad općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
8.800,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Centar za socijalni rad Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene –isplata 
plaća, poreza na plaće i obaveznih doprinosa na plaće 
za mjesec mart  2007. godine i ostalih materijalnih 
troškova i naknada u mjesecu martu 2007. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun JU Centar za socijalni rad Gornji 
Vakuf-Uskoplje broj 1011310000252512 otvoren kod 
PBS banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
109. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-393/07 
Datum: 12.04.2007.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 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' 

I 

JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u 
iznosu od 750,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – DOM KULTURE Budžeta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2007. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun JU ''Centra za obrazovanje i 
kulturu'' broj 1011310000077621 otvoren kod  PBS 
banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
110. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-366/07 
Datum: 16.04.2007.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 
MRK «Slogi» 

I 
 
MRK «Slogi» Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Organizacije iz oblasti sporta Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – 
tekuće aktivnosti za proljetni dio prvenstva. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun MRK Sloge broj 
1011310000143678 otvoren kod  PBS banke. 
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IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Krajina Marinko, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
111. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-396/07 
Datum: 16.04.2007.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 
FK ''Slogi 1946'' 

I 
 
FK ''Slogi 1946'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Organizacije iz oblasti sporta Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – 
tekuće aktivnosti za proljetni dio prvenstva. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun MRK Sloge broj 
1011310000124666 otvoren kod  PBS banke. 
 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
112. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-370/07 
Datum: 16.04.2007.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 
Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata 

HVO HB-Podružnica Uskoplje 
I 

 
Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO 
HB-Podružnica Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi udruženjima grañana proisteklim iz 
rata Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti. Udruženje je 
obavezno da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima Službi za privredu, finansije i stradalnike 
rata u roku od 15 dana po primitku sredstava. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun Udruzi dragovoljaca i veterana 
domovinskog rata HVO HB-Podružnica Uskoplje broj 
3382802200278092 otvoren kod UniCredit Zagrebačke 
banke. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
113. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-407/07 
Datum: 18.04.2007.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 
Rkt. Župnom uredu  Uznesenja BDM 

I 
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Rkt. Župnom uredu Uznesenja BDM, općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu 
u iznosu od 400,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi za obilježavanje vjerskih i državnih 
praznika Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2007. godinu za namjene – organizacija druženja 
mladih  21.04.2007. godine iz cijele BiH na temu ''Život 
u sportskom duhu bez alkohola i opojnih droga''. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog župnog ureda broj 
25-25-06976-1 otvoren kod UniCredit Zagrebačke 
banke poslovnica 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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
114. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-428/07 
Datum: 27.04.2007.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 
Šahovskom klubu ''Sloga'' 

I 
 
Šahovskom klubu ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Organizacije iz oblasti sporta Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – 
odlazak u šahovskog kluba ''Sloga'' u Neum na 
takmičenje u periodu od 28.04.01.05.2007.godine. 
 

III 
 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun ŠK ''Sloge'' broj 21-28-00062-2 
otvoren kod  UniCredit Zagrebačke banke. 
 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
115. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-434/07 
Datum: 03.05.2007.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 
Korkutović Mevludin 

I 
 
Korkutović Mevludinu iz Voljica-Osridak, 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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
116. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-394/07 
Datum: 03.05.2007.godine 
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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 
Ramčić Ružici 

I 
 
Ramčić Ružici 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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
117. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-409/07 
Datum: 03.05.2007.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 
JU Osnovnoj školi ''Uskoplje'' 

I 
 
JU Osnovnoj školi ''Uskoplje'', Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
200,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Ostale javne ustanove i preduzeća Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za 

namjene-sufinansiranje organizacije kantonalnog 
takmičenja znanja iz matematike. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
118. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-429/07 
Datum: 30.04.2007.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 184. Zakona o zaštiti 
i spašavanju i materijalnih dobara od prirodnih i drugih 
nesreća (''Sl. novine FBiH'', br.39/03 i 22/06), Općinski 
načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju novčanih sredstava pomoćniku 
općinskog koordinatora za deminiranje općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje 
I 

 
Odobrava se isplata sredstava u iznosu od 100,00 KM, 
sa transakcijskog računa za finansiranje civilne zaštite 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I ove Odluke će se odobriti sa pozicije  
614 241 –Transfer za posebne namjene-zaštita od 
prirodnih i drugih nesreća Budžeta općine za 
2007.godinu i koristiti će se isplatu dnevnica za rad 
koordinatora (Perice (Josipov) Martinović) za prijedlog 
projekata vezanih za deminiranje na području ''Rajci'' 
dana 11.01. i 20.04.2007.godine (Službena zabilješka 
Referenta Marinka Bošnjaka). 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne. 

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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119. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-23-365/07 
Datum: 05.04.2007.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 nabavke goriva za potrebe 

vanrednog održavanja lokalnih-nekategorisanih 
puteva 

I 
 
Odobrava se nabavka goriva dizela  u iznosu od 150,00 
l za potrebe održavanja lokalnih-nekategorisanih puteva 
na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje i to kako 
slijedi: 
1. MZ PAJIĆ POLJE 
Nekategorisani putevi u Duratbegović Docu 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
613 700 – Izdaci za tekuće održavanje lokalnih puteva 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje, za namjene – 
vanrednog održavanje lokalnih-nekategorisanih puteva 
u na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

III 
 
Za nadzor nad provoñenjem ove Odluke zadužuje se 
Nedeljko Knežević- Referent za promet i komunikacije u 
općini Gornji Vakuf-Uskoplje.  
 

IV 
 
Služba za privredu, finansije i stradalnike rata će 
sredstva iz tačke I isplatiti dobavljaču goriva. Budući da 
se radi o zajedničkom udruživanju sredstava sa 
mještanima naselja Duratbegović Dolac, lice iz tačke III 
će sačiniti Zapisnik o izvršenim radovima, u kojem se 
navodi mašina pomoću koje su izvršeni radovi, broj sati 
rada, lokalni-nekategorisani put na kojem su izvršeni 
radovi, kao i cijena izvršenog rada od strane izvoñača 
radova, uz ovjeru  Zapisnika od strane Predsjednika ili 
člana Savjeta mjesne zajednice ili grañevinskog odbora 
naselja Duratbegović Doca.                                                                    

V 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se 
objaviti u Sl.glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
                     

          OPĆINSKI NAČELNIK 
         Krajina Marinko, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
120. Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
- OPĆINSKI NAČELNIK - 

 

Broj: 02-14-455 
Datum:  31.01.2007.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), i člana 19. Pravilnika o naknadama 
državnih službenika i namještenika općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br.1/07) Općinski načelnik,  
d o n o s i : 

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

januar 2007. godine 
I 

  
Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec januar 2007. godine državnim 
službenicima i namještenicima općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

II 
 
Visina naknade za topli obrok isplatit će se u iznosu od 
10,00 KM po radnom danu za stvarno zaposlenog 
radnika za mjesec januar 2007. godine. 
 

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

           OPĆINSKI NAČELNIK 
         Krajina Marinko, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
121. Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
- OPĆINSKI NAČELNIK - 
 
Broj: 02-14-456 
Datum:  28.02.2007.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), i člana 19. Pravilnika o naknadama 
državnih službenika i namještenika općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br.1/07) Općinski načelnik,  
d o n o s i : 

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

februar 2007. godine 
I 

  
Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec februar 2007. godine državnim 
službenicima i namještenicima općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

II 
 
Visina naknade za topli obrok isplatit će se u iznosu od 
10,00 KM po radnom danu za stvarno zaposlenog 
radnika za mjesec februar 2007. godine. 
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III 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u “Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Krajina Marinko, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
122. Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK - 
 
Broj: 02-14-457 
Datum:  30.03.2007.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), i člana 19. Pravilnika o naknadama 
državnih službenika i namještenika općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br.1/07)  Općinski načelnik, 
d o n o s i : 

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

mart 2007. godine 
I 

  
Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec mart 2007. godine državnim 
službenicima i namještenicima općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

II 
 
Visina naknade za topli obrok isplatit će se u iznosu od 
10,00 KM po radnom danu za stvarno zaposlenog 
radnika za mjesec mart 2007. godine. 
 

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

           OPĆINSKI NAČELNIK 
         Krajina Marinko, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
123. Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
- OPĆINSKI NAČELNIK - 
 
Broj: 02-14-458 
Datum:  30.04.2007.godine 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), i člana 19. Pravilnika o naknadama 
državnih službenika i namještenika općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br.1/07)  Općinski načelnik, 
d o n o s i : 

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

april 2007. godine 

I 
  

Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec april 2007. godine državnim 
službenicima i namještenicima općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
II 

 
Visina naknade za topli obrok isplatit će se u iznosu od 
10,00 KM po radnom danu za stvarno zaposlenog 
radnika za mjesec april 2007. godine. 

 
III 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Krajina Marinko, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
124. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
SRDNJOBOSANSKI KANTON 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
- OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-438 
Datum, 30.04. 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 184 Zakona o 
zaštiti i spašavanju  materijalnih dobara od prirodnih i 
drugih nesreća («Sl. novine FBiH», br. 39/03 i 22/06), 
Općinski načelnik, d o n o s i ; 
 

O D L U K U 
o prijenosu sredstava na izdvojeni namjenski 
žiro račun za finansiranje civilne zaštite općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje 
I 

 
Odobrava se prijenos sredstava u  iznosu od 1.000,00 
KM , sa transakcijskog računa općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje broj; 1011310000002446, na izdvojeni 
namjenski žiro račun za finansiranje civilne zaštite 
općine Gornji Vakuf- Uskoplje, otvorenim u PBS banci 
filijala Bugojno, ekspozitura Gornji Vakuf broj; 
1011310000275695. 

II 
 
Sredstava iz tačke I ove Odluke će se odobriti sa 
pozicije 614241 – Transfer za posebne namjene – 
zaštita od prirodnih i drugih nesreća budžeta općine za 
2007. godinu i koristiti će se za finansiranje tekućih 
aktivnosti utvrñenih Zaključkom općinskog štaba civilne 
zaštite i ista će osigurati poboljšanje razvoja programa 
u sferi zaštite ljudi od prirodnih i drugih nesreća. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Krajina Marinko, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
125. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-459/07 
Datum: 11.04.2007.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 
za stipendiranje studenata 

 
Odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
6.000,00 KM, a vezano za potpisane Ugovore o 
stipendiranju u predmetu 02-38-340/07 od 
21.03.2007.godine i to po 300,00 KM slijedećim 
studentima: 
1. Budimir Katarini  
2. Pilić Aniti 
3. Zahirović Ameli 
4. Pavić Ivani 
5. Idrizović Imsali 
6. Šehić Hanifi 
7. Čaušević Neziru 
8. Majstorović Ireni 
9. Bektić Mehidinu 
10. Brzika Zenajdi 
11. Kustura Ivici 
12. Pokvić Melisi 
13. Blažević Sanji 
14. Kolak Dariji 
15. Kurbegović Azemini 
16. Crnov Kristini 
17. Šekerija Mirjani 
18. Mašetić Ameli 
19. Fejzić Almi 
20. Gvozden Izudinu 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 234 – Stipendiranje studenata Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene –
isplata stipendija. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje i ista će odobrena sredstva prebaciti shodno 
odredbama pojedinačnih ugovora za svakog studenta. 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  
126. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-460/07 
Datum: 08.05.2007.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 
za stipendiranje studenata 

I 
 
Odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
4.000,00 KM, a vezano za potpisane Ugovore o 
stipendiranju u predmetu 02-38-340/07 od 
21.03.2007.godine i to po 200,00 KM slijedećim 
studentima: 

1. Budimir Katarini 
2. Pilić Aniti 
3. Zahirović Ameli 
4. Pavić Ivani 
5. Idrizović Imsali 
6. Šehić Hanifi 
7. Čaušević Neziru 
8. Majstorović Ireni 
9. Bektić Mehidinu 
10. Brzika Zenajdi 
11. Kustura Ivici 
12. Pokvić Melisi 
13. Blažević Sanji 
14. Kolak Dariji 
15. Kurbegović Azemini 
16. Crnov Kristini 
17. Šekerija Mirjani 
18. Mašetić Ameli 
19. Fejzić Almi 
20. Gvozden Izudinu 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 234 – Stipendiranje studenata Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene –
isplata stipendija. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje i ista će odobrena sredstva prebaciti shodno 
odredbama pojedinačnih ugovora za svakog studenta. 
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IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Krajina Marinko, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
127. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-447/07 
Datum: 08.05.2007.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 
Bumbul Fahrudinu 

I 
 
Bumbul Fahrudin iz Dražev Doca, 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 –jednokr. 
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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
128.   Na osnovu člana 33. Uredbe o poslovima osnovne 
djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje 
obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih 
poslova i ostvarivanju odreñenih prava iz radnog 
odnosa ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/04 i 
3/06), člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf-
uskoplje(«Službeni glasnik općine Gornji vakuf-
Uskoplje»,broj 1/01 i 3/05), a shodno odredbama 
Zakona o državnoj službi u F BiH ("Službene novine F 
BiH" broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67 /05  i  
8 / 06 ) , t e  Zakona  o  namještenicima u organima 
državne službe F BiH ("Službene novine F BiH", broj 
49/05), Općinski načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
donos i :  

P R A V I  L  N I  K 
O RADNIM ODNOSIMA 

 
I .  OSNOVNE ODREDBE 

Član 1. 

Ovim Pravilnikom ureñuju se prava, dužnosti i 
odgovornosti državnih službenika i namještenika u 
službama za upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje.                 

Član 2. 

Poslove osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa uprave 

vrše državni službenici. 
Državni službenik je osoba postavljena rješenjem na 
radno mjesto u organu državne službe u skladu sa 
Zakonom. 
Namještenik je osoba koja je u organu državne službe 
rasporeñena na radno mjesto na kojem se obavljaju 
dopunski poslovi osnovne djelatnosti ili poslovi 
pomoćne djelatnosti. 

Član 3. 

Na radno pravni status državnih službenika primjenjuje se 
Zakon o državnoj službi u FBiH i Uredba o poslovima 
osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe 
koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih 
poslova i ostvarivanju odreñenih prava iz radnog odnosa. 

Na radno pravni status namještenika primjenjuje se Zakon 
o namještenicima u organima državne službe u FBiH i 
Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i 
poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa 
državne službe koje obavljaju namještenici. 

Član 4. 

Osim zakonskih propisa iz prethodnog člana na radno 
pravni status državnih službenika i namještenika 
primjenjuje se Zakon o radu, Kolektivni ugovor za 
službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH,te 
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi za upravu općine 
Gornji vakuf-Uskoplje.  

Član 5. 

Državni službenici se zapošljavaju na osnovu javnog 
natječaja, a shodno Zakonu o državnoj službi u FBiH, te 
Pravilniku o unutarnjoj sistematizaciji radnih mjesta službi 
za upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Namještenici se zapošljavaju na osnovu javnog 
oglasa, a shodno Zakonu o namještenicima, te 
Pravilniku o unutarnjoj sistematizaciji radnih mjesta službi 
za upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Član 6. 

U službama za  upravu Općine Gornji Vakuf –Uskoplje će 
se primjenjivati slijedeći principi : 
-   zakonitost; 
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-   transparentnost i javnost u radu; 
-   odgovornost; 
-   poslovnost i ekonomičnost; 
-   profesionalna nepristranost; 
-   politička nezavisnost. 

Član 7. 

Državni službenici u službama se postavljaju na 
slijedeća radna mjesta : 
1. Rukovodeći državni službenici 
-  sekretar općine  
-  pomoćnik načelnika  
2. Ostali državni službenici 
-  Inspektor  
-  stručni savjetnik  
-  viši stručni saradnik  
-  stručni saradnik 
Namještenici u službama se postavljaju na 
slijedeća radna mjesta : 
1. Namještenici više školske spreme 
- viši samostalni referent  
- samostalni referent 

2. Namještenici srednje školske spreme 
-  viši referent  
-  referent,  

3. Namještenici sa osnovnom školom 
- pomoćni radnik, odnosno NK radnik. 

Kategorije u okviru radnih mjesta državnih službenika i 
namještenika utvrñuju se Pravilnikom o unutrašnjoj 
organizaciji službi za upravu općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, a skladno Zakonu o državnoj službi u 
Federaciji BiH, Zakonu o namještenicima u organima 
državne službe Federacije BiH i ovim Pravilnikom. 

Član 8. 

Državni službenici i namještenici izvršavaju zadatke 
predviñene opisom radnih mjesta, primjenjuju i 
osiguravaju poštivanje ustavno-pravnog poretka i 
zakona u državi Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH. 

Državni službenici i namještenici u vršenju zadataka 
predviñenih opisom radnog mjesta rukovode se 
općim principima ponašanja državnih službenika 
utvrñenim Etičkim kodeksom za državne službenike u 
Federaciji BiH. 

Član 9. 

Državni službenici i namještenici imaju pravo : 
a) na stalni radni odnos do stjecanja uslova za 

penziju 
b) a odsustvo utvrñeno Zakonom, kao i na 

nastavak rada na istom ili sličnom radnom 
mjestu po isteku odsustva; 

c) da bude nagrañen po osnovu izvršavanja 
zadataka i prema rezultatima rada; 

d) na plaću i naknadu; 
e) na potporu i pomoć u stručnom obrazovanju i 

profesionalnom usavršavanju  
f) na zaštitu svog fizičkog i moralnog integriteta od 

države tokom obavljanja službene  dužnosti 
g) da se njemu nadreñeni službenik prema njemu 

odnosi poštujući njegovo ljudsko     dostojanstvo                                                                                        
h) da se učlani u sindikat ili profesionalno 

udruženje u skladu sa Zakonom;  
      i)  da štrajkaju u skladu sa Zakonom. 

 
Član 10. 

 
Državni službenici ne smiju obavljati dužnost, djelatnost 
niti biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa 
njegovim službenim dužnostima, a u slučajevima 
navedenim u članu 19. Zakona o državnoj službi u FBiH. 
 
II .  ODLUČIVANJE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA 

Član 11. 

O pravima i dužnostima državnih službenika i 
namještenima odlučuje Općinski načelnik, osim u 
slučajevima kada je Zakonom utvrñeno da odlučuju 
drugi organi ( Agencija, Odbor za žalbe). 
O pravima i dužnostima iz stavka 1. ovog člana 
odlučuje se u formi rješenja, a  shodno  Zakonu o 
upravnom postupku. 

Član 12. 

Protiv rješenja iz stavka 2. člana 11. ovog Pravilnika 
državni službenik i namještenik ima pravo da u roku od 15 
dana od dana prijema rješenja izjavi žalbu Odboru 
državne službe za žalbe radi preispitivanja 
pravilnosti donesenog rješenja. 
Žalba odlaže izvršenje rješenja, ako Zakonom nije 
drugačije predviñeno. 
 
III.   UPRAŽNJENA  RADNA  MJESTA,   
         PREMJEŠTAJ,  ZAPOŠLJAVANJE, OCJENA    
         RADA I  UNAPREðENJE 
 
1. Upražnjena radna mjesta, premještaj,   
    zapošljavanje Državnih službenika 

 
Član 13. 

Popuna upražnjenog radnog mjesta za državne 
službenike vrši se na način predviñen u članu 22 a. do 
24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH. 
Ukoliko upražnjeno radno mjesto nije moguće 
popuniti na način utvrñen u stavku 1. ovog člana, 
u tom slučaju to radno mjesto popunjava Agencija 
oglašavanjem javnog natječaja koji se provodi 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 04/05     18. 05. 2007                                   Strana :87 

prema odredbama Zakona o državnoj službi u FBiH, a 
na osnovu zahtjeva Općinskog načelnika. 

Član 14. 

Javni natječaj se objavljuje najmanje 15 dana prije 
krajnjeg roka za podnošenje prijave u "Službenim 
novinama FBIH" i u najmanje 2 (dva) dnevna lista, na 
službenoj internet stranici  

Agencije za državnu službu, te na oglasnoj ploči Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Javni natječaj sadrži opće uvjete utvrñene u članu 25. 
Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH i posebne 
uvjete utvrñene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji 
općinskih službi za upravu općine za radno mjesto koje 
se popunjava. 

Član 15. 

Na postupak provoñenja javnog natječaja i izbor 
kandidata po objavljenom natječaju u cijelosti se 
primjenjuju odredbe Zakona o državnoj službi u Federaciji 
BiH. 

Član 16. 

Državnog službenika postavlja Općinski načelnik uz 
prethodno pribavljeno mišljenje Agencije sa liste 
uspješnih kandidata koji su prošli javni natječaj. 
Postavljenje državnog službenika vrši se rješenjem koje 
sadrži : 

- ime i prezime državnog službenika 
- naziv službe u koju je državni službenik postavljen 
- naziv radnog mjesta i platni razred, 

Rješenje se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje i dostavlja službeniku. Prije preuzimanja 
dužnosti postavljeni državni službenik prima pisani opis 
svog radnog mjesta i opis uslova službe. 
Postavljeni državni službenik preuzima dužnost 
polaganjem prisege odanosti pred Općinskim 
načelnikom. Potpisani tekst zakletve sastavni je dio 
personalnog dosjea državnog službenika. 

Član 17. 

Na rješenje, odnosno obavijest Općinskog načelnika o 
izboru kandidata, kandidat ima pravo podnijeti 
žalbu u roku od 15 dana od dana prijema istog Odboru 
za žalbe. 
Namještenika 

Član 18. 

Općinski načelnik za svaki javni oglas kod popune 
upražnjenih radnih mjesta namještenika formira 
komisiju za provoñenje postupka po javnom oglasu koja 

se sastoji od tri člana, od kojih jednog člana predlaže 
sindikat. 
Komisija za provoñenje javnog oglasa nakon 
razmotrenih prijava na oglas, sastavlja listu kandidata 
koji ispunjavaju uvjete tražene javnim oglasom i listu 
kandidata koji ne ispunjavaju uvjete.  

Član 19. 

Javni oglas se objavljuje u   tri    dnevna lista    koja se 
distribuiraju na cijelom području   Federacije     BiH.  
Javni oglas sadrži opće uvjete utvrñene u članu 24. 
Zakona o namještenicima u organima državne službe u 
Federaciji BiH i posebne uvjete utvrñene u Pravilniku o 
unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu  
općine za radno mjesto koje se popunjava. 
Rok u kojem se po raspisanom oglasu, mogu 
podnijeti prijave je 15 dana od dana objavljivanja 
oglasa. 
Provoñenje javnog oglasa vrši na način propisan u 
članu 22. Zakona o namještenicima u organima državne 
službe u Federaciji BiH. 

Član 20. 
 
Na postupak provoñenja javnog oglasa i izbor kandidata 
po objavljenom oglasu u cijelosti se primjenjuju 
odredbe Zakona o namještenicima u organima državne 
službe u Federaciji BiH. 

Član 21. 

Općinski načelnik odlučuje o prijemu namještenika u 
radni odnos sa liste kandidata koji ispunjavaju sve uvjete 
javnog oglasa. 
Prijem u radni odnos vrši se rješenjem koje sadrži : 

-     ime i prezime namještenika koji se prima   u   
      radni   
-     odnos 

- naziv radnog mjesta i službe u kojoj se radno 
mjesto nalazi   

- platni razred 

- vrijeme trajanja radnog odnosa (neodreñeno 

ili odreñeno vrijeme)    
- trajanje probnog rada i 
- datum stupanja na posao. 

Namještenik stupa na posao nakon što rješenje o 
prijemu postane konačno. 

Član 22. 

Kandidat koji nije primljen u radni odnos ima pravo 
da po prijemu obavještenja o izboru primljenog 
kandidata, odnosno rješenja o prijemu u radni odnos 
izjavi žalbu Odboru za žalbe u roku od 8 dana od 
dana prijema rješenja, odnosno obavještenja. 
Žalba iz stavka 1. ovog člana zadržava izvršenje 
rješenja o prijemu u radni odnos. 
Rješenje Odbora državne službe za žalbe doneseno po 
žalbi je konačno. 
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2. Probni rad 
Član 23. 

Probni rad za državnog službenika koji se prvi put 
zapošljava traje ukupno šest mjeseci. Kao supervizor 
državnom službeniku za razdoblje probnog rada 
odreñuju se pomoćnici općinskog načelnika, svaki u 
okviru upravne službe, a koji su odgovorni za 
uvoñenje u posao i davanje ocjene probnog rada.  
Ukoliko je ocjena probnog rada zadovoljavajuća 
Općinski načelnik potvrñuje rješenjem 
postavljenje državnog službenika  na radno mjesto. 
Ukoliko je ocjena probnog rada nezadovoljavajuća 
Općinski načelnik razrješava dužnosti državnog 
službenika koji time gubi svoj status bez primanja 
naknade zbog otpusta.  
Razriješeni državni službenik ima pravo podnijeti žalbu 
Odboru državne službe za žalbe, radi preispitivanja 
odluke. 
Izuzetno od odredbi stavka 2. ovog člana probni rad 
državnog službenika može se produžiti do šest mjeseci,  
a na osnovu podnesenog zahtjeva državnog 
službenika, o čemu će odlučiti Općinski načelnik. 
 

Član 24. 
 
Namještenik koji bude primljen u radni odnos putem 
javnog oglasa rješenjem se obvezuje na probni rad u 
trajanju od tri mjeseca. Pomoćnici Općinskog načelnika 
u okviru upravne službe prate rad namještenika tokom 
trajanja probnog rada i daju ocjenu o njegovim 
stručnim sposobnostima koje je pokazao na probnom 
radu. 
Ocjena može biti zadovoljavajuća i nezadovoljavajuća i 
daje u pisanom obliku i treba biti obrazložena. 
 

Član 25. 
 
Ako je probni rad namještenika ocijenjen 
zadovoljavajuće Općinski načelnik rješenjem potvrñuje 
postavljenje namještenika na radno mjesto. 
Namješteniku čiji je probni rad ocijenjen 
nezadovoljavajućom ocjenom Općinski načelnik može 
uz njegov zahtjev i obrazloženu preporuku sindikata 
odnosno medijatora državne službe, produžiti probni 
rad za još tri mjeseca.  
Ako poslije produženja probnog rada namješteniku 
bude potvrñena nezadovoljavajuća ocjena, Općinski 
načelnik donosi rješenje o prestanku radnog odnosa 
namještenika. 

Član 26. 
 

U slučaju kada se donese rješenje o prestanku radnog 
odnosa namještenika iz razloga predviñenih iz 
prethodnog člana, Općinski načelnik prima u radni 
odnos slijedećeg kandidata sa rezervne liste i postavlja 

ga na radno mjesto, koji takoñer podliježe probnom 
radu. 
3. Ocjena rada 

Član 27. 
 
Ocjenu rada državnih službenika i namještenika 
utvrñuje rješenjem Općinski načelnik svake 
kalendarske godine, a na prijedlog rukovodećeg 
državnog službenika. 
Ocjena rada državnih službenika vrši se najkasnije do 
kraja drugog mjeseca tekuće godine za prošlu godinu, a 
za namještenike do kraja prvog mjeseca tekuće godine za 
proteklu kalendarsku godinu. 
Ocjena rada zasniva se na rezultatima postignutim u 
realizaciji poslova predviñenih opisom radnog mjesta i 
ciljevima koje za dati vremenski period utvrdi 
neposredno nadreñeni službenik. 
Ocjena može biti  : 
-   ne zadovoljava 
-   zadovoljava 
-    uspješan 
-   naročito uspješan. 
Svaka ocjena mora biti obrazložena, a posebno ocjena ne 
zadovoljava. 

Član 28. 
 
Državni službenici i namještenici koji u kalendarskoj 
godini za koju se vrše ocjenjivanje imaju manje od šest 
mjeseci rada neće se ocjenjivati. 

 
Član 29. 

 
Prema utvrñenom programu rada pomoćnici Općinskog 
načelnika za svoju službu mjesečno prate realizaciju 
poslova svakog radnog mjesta. 
Prema mjesečnoj evidenciji u realiziranju poslova 
predviñenih opisom radnog mjesta i postignutih ciljeva, 
pomoćnici Općinskog načelnika podnose prijedlog ocjene 
rada za svakog državnog službenika i namještenika 
Općinskom načelniku radi utvrñivanja godišnje ocjene 
rada. 

Član 30. 
 
Općinski načelnik uz prethodno pribavljeno mišljenje 
Agencije razrješava dužnosti državnog službenika ukoliko 
državni službenik dvije godine uzastopno bude ocijenjen 
ocjenom ne zadovoljava. 
Državni službenik može uložiti žalbu Odboru za žalbe radi 
preispitivanja razrješenja. 

Član 31. 
 
Namješteniku koji je u posljednje dvije uzastopne godine 
ocijenjen ocjenom ne zadovoljava prestaje radni odnos o 
čemu Općinski načelnik donosi rješenje uz prethodno 
pribavljeno mišljenje sindikata odnosno medijatora 
državne službe. 

Član 32. 
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Napredovanje službenika na više radno mjesto iz člana 
6. stavak 1. Zakona o državnoj službi u FBiH u istom ili 
drugom organu uprave obavlja se isključivo putem 
javnog natječaja. 
Unaprjeñenje službenika zasniva se na pozitivnoj ocjeni 
rada i godinama službe i o njemu odlučuje Općinski 
načelnik. 
4. Prekobrojnost 

Član 33. 
 

Prekobrojnost nastaje isključivo kao posljedica 
reorganizacije, smanjenja obima poslova organa 
državne službe i njihovog ukidanja. 
Državnog službenika proglašava prekobrojnim 
Agencija na prijedlog općinskog načelnika. 
Namještenika proglašava prekobrojnim općinski 
načelnik, uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata, 
a ako namještenici nisu organizirani u sindikat u tom 
slučaju se mišljenje pribavlja od medijatora državne 
službe. 
Radno pravni status državnog službenika i namještenika 
koji je proglašen prekobrojnim rješava se na način 
predviñen Zatonom o državnoj službi u Federaciji 
BiH i Zakonom o namještenicima u organima 
državne službe u Federaciji BiH. 

5. Pripravnici 

Član 34. 

 
Osoba koja se prvi put zapošljava nakon završene 
škole prima se u radni odnos u svojstvu pripravnika, 
a prema planu i programu prijema pripravnika koji 
donosi Općinski načelnik, radi stručnog 
osposobljavanja za samostalan rad u struci skladno  
odredbama Zakona o državnoj službi u Federaciji 
BiH i Zakona o namještenicima u organima državne 
službe u Federaciji BiH. 

 
Član 35. 

 
Pripravnički staž pripravnika sa visokom stručnom 
spremom traje jednu godinu nakon čega pripravnik 
stječe pravo prijave na javni natječaj. 
Pripravnički staž pripravnika srednje stručne 
spreme traje šest mjeseci, a pripravnika više 
školske spreme devet mjeseci i još tri mjeseca po 
isteku staža u kojem pripravnik polaže stručni ispit. 
 

Član 36. 
 
Pripravnik više i srednje stručne spreme koji uspješno 
položi stručni ispit postavlja se bez javnog oglasa na 
radno mjesto namještenika svoje struke u općinsku 
upravu ako postoji upražnjeno odgovarajuće radno 
mjesto namještenika i ako postoji potreba za popunom 
tog radnog mjesta., a ako ne postoji takvo radno 
mjesto namješteniku prestaje radni odnos o čemu 
Općinski načelnik donosi posebno rješenje.  
 
6. Privremeni i povremeni poslovi  
 

Član 37. 

Za obavljanje privremenih i povremenih poslova koje je 
nužno obaviti uz poslove osnovne djelatnosti odnosno 
dopunske djelatnosti i pomoćne djelatnosti, Općinski 
načelnik može zaključiti ugovor o obavljanju 
privremenih i povremenih poslova koji mogu trajati 
najviše 60 dana u kalendarskoj godini.  
 

Član 38. 
 
Ugovor o privremenim i povremenim poslovima 
obvezno se zaključuje u pisanoj formi i sadrži ugovorne 
strane, vrstu , način i rok izvršenja poslova, naknadu 
za izvršeni posao i drugo.   
 
IV .   RADNO VRIJEME, ODMORI I ODSUSTVA 

1. Radno vrijeme 
Član  39. 

Radno vrijeme državnih službenika i namještenika iznosi 
40 sati u tjednu i rasporeñuje se na pet radnih dana. 
Neradni dani su subota i nedjelja. 

Član 40. 

Pitanja vezana za rad sa skraćenim radnim 
vremenom rješavat će se u skladu sa Uredbom o 
poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa 
državne službe koje obavljaju državni službenici, 
uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju odreñenih 
prova iz radnog odnosa («SI. novine F BiH»,broj: 35/04), 
 
2. Godišnji odmor 

Član 41. 

Pravo na godišnji odmor imaju svi državni službenici i 
namještenici koji imaju neprekidan radni staž u trajanju 
od šest mjeseci, ako nije drugačije riješeno ovim 
Pravilnikom. 

Član 42. 

Službenici i namještenici imaju pravo na godišnji odmor 
u trajanju od najmanje : 
-    rukovodeći državni službenici ………….25 radnih dana  
-    ostali državni službenici …………………..20 radnih dana  
-    namještenici ……………………………….18 radnih dana 
Broj radnih dana iz stavka 1. ovog člana uvećava se 
prema sljedećim kriterijima: 

1. Na osnovu dužine radnog staža: 
-    za svake tri godine radnog staža…………..……1 dan 
2. Na osnovu složenosti poslova: 
-   službenicima koji obavljaju poslove visoke   
    spreme………………………………………………4 dana 
-   namještenicima koji obavljaju poslove više   
    stručne spreme………………………………….3 dana  
-    namještenicima koji obavljaju poslove   
     SSS…………………………………………………..2 dana 
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-    namještenicima sa KV spremom…………2 dana 
-    ostalim namještenicima……………………….1 dan 
 
3. Na osnovu uslova rada : 
-    za rad na  poslovima  sa    otežanim    uslovima   
     rada………………………………………………………….3 dana 
-    za rad u smjenama i u neradne dane……….2 dana
  
4. Na osnovu socijalnih i zdravstvenih  uslova: 
-    roditelju ili staratelju s djetetom u dobi do 7 godina, za   
      svako dijete…………………………………………………..1 dan 
-    samohranom roditelju ili staratelju s djetetom u    
      dobi do 10 godina, za svako dijete……………..2 dana 
-     invalidu…………………………………………………..2 dan 
5.  Na  osnovu  rezultata  rada : 
-  za uspješne rezultate rada……………………….1 dan 
-  za naročito uspješne rezultate rada………..2 dana 

Godišnji odmor na osnovu odredbi točke 4. ovog člana, 
uvećava se uz podnošenje relevantne dokumentacije. 

Član 43. 

Ukupna dužina godišnjeg odmora, sa svim 
uvećanjima po utvrñenim kriterijima, za državne 
službenike ne može trajati duže od 36 radnih dana. 
Ukupna dužina godišnjeg odmora, sa svim 
uvećanjima po utvrñenim kriterijima, za namještenike 
ne može trajati duže od 30 radnih dana. 
Izuzetno, godišnji odmor za namještenike koji rade na 
poslovima i zadacima opasnim za život ili štetnim za 
zdravlje ili koji postižu natprosječne rezultate u radu, 
može se odrediti u trajanju do 36 radnih dana.Poslovi za 
koje postoje posebni uvjeti rada utvrñuju se posebnim 
federalnim zakonima. 

Član 44. 

Zaposlenik koji prvi put zasniva radni odnos ili koji ima 
prekid rada izmeñu dva radna odnosa duži od osam 
dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon navršenih 
šest mjeseci neprekidnog rada. 
Ako zaposlenik nije stekao pravo na godišnji odmor u 
smislu stavka 1. ovog člana, ima pravo na dva dana 
godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada. 

Član 45. 

U vrijeme trajanja godišnjeg odmora ne računaju se 
dani tjednog odmora (subota i nedjelja), vrijeme 
privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), te dani 
državnih praznika u koje se ne radi.  

Član 46. 

Godišnji odmor se može koristiti u dva dijela. 
Ako zaposlenik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi 
dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 15 radnih 

dana u toku kalendarske godine, a drugi dio 
najkasnije do 30. lipnja naredne godine, 
Zaposlenik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg 
odmora kad on to želi, uz uvjet da o tome obavijesti 
neposredno nadreñenog rukovodioca najkasnije tri 
radna dana prije njegovog korištenja. 
 

Član  47. 

Na osnovu plana korištenja godišnjeg odmora 
zaposlenika, Općinski načelnik donosi rješenje i 
uručuje ga državnom službeniku odnosno namješteniku 
najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg 
odmora. 

Član 48. 

Zaposlenik se ne može odreći prava na godišnji odmor. 
Zaposleniku se ne može uskratiti pravo na godišnji 
odmor niti mu se može isplatiti naknada umjesto 
korištenja godišnjeg odmora. 
 
3 . Plaćeno odsustvo 

Član 49. 

Državni službenik ima pravo na plaćeno odsustvo od 
ukupno 5 radnih dana u kalendarskoj godini, a 
namještenik od ukupno 7 radnih dana u kalendarskoj 
godini u slijedećim slučajevima : 

1. stupanja u brak 
2. roñenja djeteta     
3. teže bolesti ili smrti člana porodice 
4. selidbe 
5. dobrovoljnog davanja krvi 
6.većih oštećenja ili uništenja materijalnih dobara   
   (požar, poplava, zemljotres) 

Član 50. 

Državni službenik i namještenik ima pravo na plaćeno 
odsustvo u trajanju od 5 radnih dana za pripremanje i 
polaganje stručnog ispita ili drugog ispita koji 
predstavlja uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta 
na koje je rasporeñen. 

Član 51. 

Korištenje prava navedenih u članovima 49. i 50. ovog 
Pravilnika odobrava rješenjem Općinski načelnik, a na 
osnovu podnesenog zahtjeva od strane državnog 
službenika odnosno namještenika. 
 
4.Neplačeno odsustvo 

Član 52. 

Državnom službeniku i namješteniku može se odobriti 
neplaćeno odsustvo sa rada do 30 radnih dana u 
kalendarskoj godini u slijedećim slučajevima : 
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1.   za pripremanje i polaganje ispita, 
2.   za sudjelovanje u stručnim seminarima, 
3.   za gradnju ili popravku kuće ili stana, 
4.   za njegu člana obitelji 
5.   za sudjelovanje na kulturnim, sportskim i drugim   
      sličnim slučajevima. 

Odsustvo iz stavka 1. ovog člana odobrava rješenjem 
Općinski načelnik na osnovu podnesenog 
zahtjeva državnog službenika odnosno namještenika, 
samo pod uvjetom ako odsustvo državnog službenika 
odnosno namještenika sa posla neće utjecati na 
pravovremeno obavljanje službenih poslova. 

Član 53. 

Za vrijeme odsustvovanja sa rada iz člana 52. ovog 
Pravilnika, prava i obveze državnog službenika 
odnosno namještenika koja se stječu na rada i po 
osnovu rada miruju, osim prava i obveza za koje je 
zakonom drugačije odreñeno. 

Član 54. 

Iznimno državnom službeniku i namješteniku se 
može odobriti neplaćeno odsustvo u trajanju dužem 
od 30 radnih dana, u slijedećim slučajevima: 

a. boravak u inozemstvu radi spajanja obitelji, 
ukoliko bračni drug državnog službenika i 
namještenika boravi u inozemstvu po osnovi 
odluke nadležne institucije BiH ili nadležnog 
organa FBiH. 

b. školovanje koje nije obuhvaćeno organiziranim 
oblicima obuke koje provode organi i institucije u 
Federaciji odnosno Bosni i Hercegovini a koje 
doprinosi ukupnom usavršavanju državnog 
službenika odnosno namještenika.  

Odsustvo iz stavka 1. točke a. ovog člana ne može 
trajati duže od četiri godine, a odsustvo iz stavka 
1.točke b. ovog člana ne može trajati duže od dvije 
godine.                                                             

Za vrijeme odsustvovanja sa rada shodno stavku 
1.ovog člana, prava i obveze iz radnog odnosa 
državnog službenika odnosno namještenika miruju. 
 
5. Obrazovanje i usavršavanje 

Član 55. 

Državni službenici i namještenici su obvezni da 
neprestano rade na svom stručnom obrazovanju i 
usavršavanju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Državni službenik i namještenik ima pravo i obvezu 
učestvovati na savjetovanjima i drugim oblicima 
obrazovnih aktivnosti.     

O učestvovanju državnog službenika i namještenika na 
savjetovanjima i drugim oblicima aktivnosti odlučuje 
Općinski načelnik, vodeći računa o podjednakom 
učestvovanju svih državnih službenika i namještenika. 
 
V.   PRESTANAK RADNOG ODNOSA 

Član 56. 
 
Državnom službeniku prestaje radni odnos u 
slučajevima predviñenim Zakonom o državnoj službi u 
Federaciji BiH, a namješteniku u slučajevima 
predviñenim Zakonom o namještenicima u organima 
državne službe u Federaciji BiH. 
Državne službenike i namještenike razriješava 
Općinski načelnik. 
Državni službenik i namještenik iz prethodnog 
stavka može u roku od 15 dana od dana prijema 
odluke o razrješenju podnijeti žalbu Odboru za žalbe. 
Žalba odlaže izvršenje odluke o razrješenju. 
 
VI .  DISCIPLINSKA   ODGOVORNOST 

Član 57. 

Državni službenik i namještenik se može smatrati 
disciplinski odgovornim samo zbog kršenja službenih 
dužnosti utvrñenih Zakonom o državnoj službi u 
Federaciji BiH i Zakonom o namještenicima u organima 
državne službe u Federaciji BiH, nastalih kao rezultat 
njegove krivnje. 

1. Državni službenici 
Član 58. 

Povrede službene dužnosti državnih službenika mogu 
biti: 

1. Izvršavanje radnji koje znače kazneno djelo protiv 
službene dužnosti ili drugo kazneno djelo, odnosno 
prekršaj kojim se nanosi šteta ugledu državne 
službe što čini državnog službenika nepodobnim za 
rad u državnoj službi, 

2. Odavanje državne, vojne i službene tajne, 

3. Zloporabe i prekoračenja službenih ovlasti, 

4. Neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno obavljanje 
povjerenih poslova i zadataka, 

5. Bavljenje djelatnostima kojima se onemogućuje ili 
otežava grañanima ili drugim osobama 
ostvarivanje svojih prava u postupcima pred 
organima državne službe, 
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6. Bavljenje djelatnostima ili radom koji je u 
oprečnosti s interesima državne službe, 

7. Uzročenje veće materijalne štete namjerno ili 
krajnjom nepažnjom, 

8. Neopravdano izbivanje sa posla, 

9. Kršenje pravila radne discipline u državnoj službi, 

10. nepravodobno i neuredno obavljanje povjerenih 
poslova i zadataka u državnoj službi, 

11. neprimjereno ponašanje prema grañanima, 
suradnicima i drugim osobama u obavljanju 
poslova državne službe,  

Član 59. 

Svaki službenik može Općinskom načelniku podnijeti 
disciplinsku prijavu koja mora biti obrazložena. 
            
Disciplinski postupak protiv državnog službenika 
pokreće Općinski načelnik. 

Član 60. 

Disciplinski postupak protiv državnog službenika  vodi 
Disciplinsko povjerenstvo i izriče disciplinske mjere. 
Povjerenstvo čine tri člana, a imenuje ga Agencija za 
državnu službu FBiH.          

Protiv odluke Disciplinskog povjerenstva državni 
službenik ima pravo uložiti žalbu Odboru za žalbe u 
roku od 15 dana od dana primitka odluke. 

Član 61. 

Za učinjenu povredu službene dužnosti iz člana 58.ovog 
Pravilnika državnom službeniku se mogu izreći slijedeće 
disciplinske mjere: 

1. javna pismena opomena 

2. suspenzija prava sudjelovanja u javnim 
natječajima za unapreñenje u državnoj  službi za 
razdoblje od najviše dvije godine, 

3. kaznena suspenzija s poslova i plaće tijekom 
razdoblja od dva dana do 30   dana, 

4. vračanje na nižu kategoriju u okviru radnih mjesta 
iz člana 7.ovog Pravilnika, 

5. prestanak radnog odnosa u državnoj službi. 

Kazneni postupak i preventivna suspenzija 

Član 62. 

Ukoliko se protiv državnog službenika pokrene kazneni 
postupak temeljem istih činjenica koje su razmatrane u 
disciplinskom postupku, pokrenuti disciplinski postupak 
se suspendira. 

Član 63. 

Ukoliko se protiv državnog službenika pokrene kazneni 
postupak iz člana 62.ovog Pravilnika Općinski načelnik 
je dužan odmah odnosno može suspendirati državnog 
službenika shodno članu 59.Zakona o državnoj službi u 
FBiH. 

Član 64. 

Državni službenik je dužan nadoknaditi materijalnu 
štetu koju u obavljanju državne službe učini namjerno 
ili krajnjom nepažnjom.    

Postojanje štete, visinu i okolnosti pod kojim je 
učinjena utvrñuje povjerenstvo koje rješenjem imenuje 
Općinski načelnik 

O obavljenim poslovima povjerenstvo sastavlja zapisnik 
na osnovu kojeg Općinski načelnik donosi rješenje o 
naknadi štete. 

2. Namještenici 
Član 65. 

Povrede službene dužnosti namještenika mogu biti lake 
i teške. 

 Lake povrede službene dužnosti su: 

1. učestalo zakašnjivanje na posao ili raniji odlazak sa 
posla bez odobrenja 

2. napuštanje posla tijekom radnog vremena bez 
odobrenja ili iz neopravdanih razloga, 

3. neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge 
povjerene dokumentacije, 

4. neopravdan izostanak sa posla dva dana 
uzastopice ili tri dana tijekom jednog mjeseca, 

5. nepriopćavanje organima državne službe o 
spriječenosti dolaska na posao dulje od jednog 
dana bez opravdanih razloga, 

Teške povrede službene dužnosti namještenika 
predstavljaju povrede službene dužnosti iz    člana 58. 
ovog Pravilnika. 

Član 66. 

Disciplinski postupak protiv namještenika pokreće se na 
zahtjev Općinskog načelnika i podnosi se 
prvostupanjskom disciplinskom povjerenstvu 

Svaki namještenik može podnijeti prijavu za pokretanje 
disciplinskog postupka Općinskom načelniku koja mora 
biti obrazložena. 

Član 67. 

Prvostupanjsko povjerenstvo ima predsjednika i dva 
člana, koje rješenjem imenuje Općinski načelnik uz 
pribavljeno mišljenje sindikata. 
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Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od dvije godine, 
odlučuje u punom sastavu i odluke donosi većinom 
glasova. 

Član 68. 

Za počinjene povrede službene dužnosti iz člana 58. i 
65. ovog Pravilnika namješteniku se mogu izreći 
slijedeće disciplinske mjere i disciplinske kazne: 

1. za lake povrede službene dužnosti izriču se 
disciplinske mjere: 

- opomena 
- javna opomena 

2. za teške povrede službene dužnosti izriču se 
disciplinske kazne: 

- novčana kazna u iznosu do 40% od osnovne plaće 
namještenika u razdoblju   do šest mjeseci, 

- suspenzija prava na povećanje plaće po osnovu 
rezultata rada u razdoblju od najviše dvije godine, 

- prestanak radnog odnosa 

Član 69. 

Na prvostupanjsku odluku (rješenje i zaključak) 
prvostupanjskog povjerenstva se može izjaviti žalba 
drugostupanjskom povjerenstvu u roku od 15 dana od 
dana primitka odluke.             Općinski načelnik 
izvršava konačne odluke donesene u disciplinskom 
postupku.  

Kazneni postupak i preventivna suspenzija 

Član 70. 

 Ako se protiv namještenika pokrene kazneni postupak 
na osnovu istih činjenica koje su predviñene za 
disciplinsku odgovornost, disciplinski postupak se 
suspendira do okončanja kaznenog postupka. 

Član 71. 

Ukoliko se protiv namještenika pokrene kazneni 
postupak iz člana 70. ovog Pravilnika, Općinski načelnik 
je obvezan odmah odnosno može namještenika 
suspendirati shodno članu 65. i 66. Zakona o 
namještenicima u organima državne službe u FBiH.  
 

Član 72. 

Namještenik je obvezan nadoknaditi materijalnu štetu 
koju počini namjerno ili iz krajnje nepažnje u svezi 
vršenja službenog posla.   

Odgovornost za materijalnu štetu iz ovog člana rješava 
se na način i pod uslovima propisanim za državne 
službenike. 

VII .  ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 73. 
 
Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom, 
primjenjivat će se odredbe Zakona o državnoj službi u 
Federaciji BiH, Zakona o namještenicima u organima 
državne službe u Federaciji BiH, Zakona o radu (po 
pitanjima koja nisu regulirana u naprijed navedenim 
zakonima) i Kolektivnog ugovora za službenike organa 
uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH. 

Član 74. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika 
prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu korištenja 
godišnjih odmora i odsustva službenika i namještenika u 
službama za upravu općine Gornji Vakuf-
Uskoplje(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje»,broj 3/06).   

Član 75. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u 
«Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje» 

Broj: 02- 05- 480 /07                                                         
Gornji Vakuf-Uskoplje,14.5.2007 

OPĆINSKI  NAČELNIK                                                  
Marinko Krajina, dipl.ing. 

««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                
129. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-466/07 
Datum: 15.05.2007.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 
MRK «Slogi» 

I 
 
MRK «Slogi» Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Organizacije iz oblasti sporta Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – 
tekuće aktivnosti za proljetni dio prvenstva. 
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III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun MRK Sloge broj 
1011310000143678 otvoren kod  PBS banke. 
 

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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
 130.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-471/07 
Datum: 14.05.2007.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 
2006. godinu(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ˝, br. 2/06), 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 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 

I 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu 
u iznosu od 3.000,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Vatrogasno društvo Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu maju 2007. godine. 

 
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  

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

Broj: 02-14-472/07 
Datum: 14.05.2007. 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 
2006. godinu(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ˝, br. 2/06), 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 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno 

I 
 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
1.250,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Općinsko javno pravobranilaštvo Bugojno 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu 
za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu aprilu 2007. 
godine. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, odobrena novćana sredstva isplatit će se na 
blagajni Općine. 

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  

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
132. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-473/07 
Datum: 14.05.2007.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), u vezi Odluke o utvrñivanju 
naknade za članove Izborne komisije općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje broj 01-05-637/06 od 
22.12.2006.godine, 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 
Općinskoj izbornoj komisiji 

I 
 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 04/05     18. 05. 2007                                   Strana :95 

Općinskoj izbornoj komisiji, odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2007. godinu u iznosu od 750,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 –Općinska izborna komisija Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene – 
tekuće aktivnosti u mjesecu aprilu 2007. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun OJP broj 1011310000246789 
otvoren kod PBS banke. 

 
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 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»          
133. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-474/07 
Datum:14.05.2007.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 
2006. godinu(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ˝, br. 2/06), 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 
JU Centru za socijalni rad 

 
I 

 
JU Centru za socijalni rad općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
8.800,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Centar za socijalni rad Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu za namjene –isplata 
plaće i obaveznih doprinosa na plaće za mjesec april 
2007. godine i ostalih materijalnih troškovai naknada  
za mjesec april 2007. godine. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornj Vakuf 

– Uskoplje, i ista će odobrena sredstva prebaciti na žiro 
račun JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf – Uskoplje 
broj 1011310000252512 otvoren kod PBS banke. 

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  

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»            
134. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-475/07 
Datum: 14.05.2007.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 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' 

I 
 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u 
iznosu od 500,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – DOM KULTURE Budžeta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2007. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun JU ''Centra za obrazovanje i 
kulturu'' broj 1011310000077621 otvoren kod  PBS 
banke. 

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: 
 
Općinski načelnik : 
84. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
      Dobrovoljnom vatrogasnom društvu G. Vakuf-Uskoplje--69 
85. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
      Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno ------------69 
86. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
      Općinskoj izbornoj komisiji -----------------------------------69 
87. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu JU   
      Centru za socijalni rad ----------------------------------------70 
88.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta    
       općine G. Vakuf-Uskoplje za 2007. godinu MRK «Slogi--70 
89.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
       općine G. Vakuf-Uskoplje za 2007. godinu Crnov Ani----71 
90. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
      Vijeću učenika MSŠ ''Gornji Vakuf'' --------------------------71 
91.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
       općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
       Crvenom križu ''Gornji Vakuf-Uskoplje''--------------------71 
92.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta    
       općine G. Vakuf-Uskoplje za 2007. godinu REZ Agenciji-72 
93.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz  Budžeta        
       općine G. Vakuf -Uskoplje za 2007.god.«Slogi 1946»----72 
 94. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
       općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
       Udruženju boraca ''Patriotska liga Gornji Vakuf''----------72 
95.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
       općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
       Udruženju logoraša općine Gornji Vakuf-Uskoplje -------73 
96.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz  Budžeta        
       općine G. Vakuf-Uskoplje za 2007.god. SKISO «Slogi»--73 
97.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
       općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
       Pčelarskom udruženju ''Smrča''------------------------------74 
98.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
       općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu JU   
       Osnovnoj školi ''Pajić Polje''----------------------------------74 
99.  O D  L  U  K  U  O odobravanju sredstava iz  Budžeta 
       općine G.Vakuf-Uskoplje za 2007.god. Turić Stipi--------74 
100.  O D L U K U  O odobravanju sredstava iz Budžeta općine 
       G.Vakuf-Uskoplje za 2007g. Avdibašić Sabahudinu------75 
101. O D  L  U  K  U  O odobravanju sredstava iz Budžeta  
       općine G. Vakuf-Uskoplje za 2007. god. Juričević Dragi-75   
102. O D  L  U  K  U  O odobravanju sredstava iz  Budžeta 
       općine G.Vakuf-Uskoplje za 2007.god. Čeho Džemalu---75 
103. O D  L  U  K  U  O odobravanju sredstava iz  Budžeta 
       općine G. Vakuf-Uskoplje za 2007.god. Šola Vinku-------76 
104.  O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz   
        Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
       godinu Političkim strankama općine G. Vakuf-Uskoplje--76 
105.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
       godinu Dobrovoljnom vatrogasnom društvu-----------------77 
106.   O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz  Budžeta 
       općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu  
       Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno------------77 
107.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta  
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
       godinu Općinskoj izbornoj komisiji--------------------------77 
108.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
        Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
        godinu JU Centru za socijalni rad --------------------------78 
109.  O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
       godinu Centru za obrazovanje i kulturu--------------------78 
 

110. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   Budžeta       
       općine G.Vakuf-Uskoplje za 2007.god. HNK «Slogi»-----78 
111. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz          
       Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.         
       godinu «Slogi 1946»------------------------------------------79 
112. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
       godinu Udruzi dragovoljaca i veterana   
       domovinskog rata HVO HB-Podružnica Uskoplje----------79 
113. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
       godinu Rkt. Župnom uredu  Uznesenja BDM--------------80 
114. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz          
       Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.         
       godinu Šahovskom klubu «Sloga»--------------------------80 
115. O D  L  U  K  U  O odobravanju sredstava iz   
       Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
        godinu Korkutović Mevludin----------------------------80 
116. O D  L  U  K  U  O odobravanju sredstava iz   
       Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
        godinu Ramčić Ružici-----------------------------------81 
117. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
       godinu JU Osnovnoj školi ''Uskoplje'' ----------------------81 
118. O D  L  U  K  U O odobravanju novčanih sredstava   
       pomoćniku općinskog koordinatora za deminiranje   
       općine Gornji Vakuf-Uskoplje -------------------------------81 
119. O D  L  U  K  U O odobravanju nabavke goriva za   
       potrebe vanrednog održavanja lokalnih-  
       nekategorisanih puteva --------------------------------------82  
120. O  D  L  U  K  U o isplati novčane naknade za topli   
       obrok za januar 2007. godine -------------------------------82 
121. O  D  L  U  K  U o isplati novčane naknade za topli   
       obrok za februar 2007. godine ------------------------------83 
122. O  D  L  U  K  U o isplati novčane naknade za topli   
       obrok za mart 2007. godine ---------------------------------83 
123. O  D  L  U  K  U o isplati novčane naknade za topli   
       obrok za april 2007. godine ---------------------------------83 
124. O D L U K U o prijenosu sredstava na izdvojeni   
       namjenski žiro račun za finansiranje civilne zaštite općine   
       Gornji Vakuf – Uskoplje---------------------------------------84 
125. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
        Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
        godinu za stipendiranje studenata-------------------------84 
126. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
        Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007.   
        godinu za stipendiranje studenata-------------------------84 
127. O D  L  U  K  U  O odobravanju sredstava iz Budžeta  
       općine G.Vakuf-Uskoplje za 2007.g.Bumbul Fahrudinu--85 
128. P  R  A  V  I  L  N  I  K  o radnim odnosima--------------- 85 
129. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
        općine G. Vakuf-Uskoplje za 2007. god. MRK «Slogi»--93 
130. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta    
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
        Dobrovoljnom vatrogasnom društvu-----------------------94 
131. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
        Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno------------94 
132. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu   
        Općinskoj izbornoj komisiji----------------------------------94 
133. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta    
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu JU    
        Centru za socijalni rad --------------------------------------95 
134. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz Budžeta   
        općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu JU   
        ''Centru za obrazovanje i kulturu''--------------------------95 
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