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SLUŽBENI GLASNIK    
       OPĆINE GORNJI VAKUF - USKOPLJE 
Godina VIII , broj 6                      23. 07. 2008.                 Hrvatski jezik 

 
Općinsko vijeće: 
215. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i članka 30. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", broj: 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf– Uskoplje na svojoj 
20. sjednici održanoj 01. srpnja 2008.godine, donijelo 
je:  

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću o radu Općinskog  javnog  

pravobranilaštva  Bugojno  za 2007.godinu 
 
1. Prihvata se Izvješće o radu Općinskog javnog 

pravobranilaštva Bugojno  za  2007. godinu, broj: 
JP-13/08 od 20.02.2008. godine. 
 

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

Broj; 01-08-415-1/08 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. srpnja 2008.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                                                                                                                     
216. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i članka 30. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", broj: 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf– Uskoplje na svojoj 
20. sjednici, održanoj 01. srpnja  2008.godine, donijelo 
je:  

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću  Povjerenstva za utvrñivanje 

prijedloga grba i stijega općine  Gornji Vakuf-
Uskoplje 

 
1. Prihvata se Izvješće Povjerenstva za utvrñivanje 

prijedloga  grba i stijega Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, broj: 01-05-424/08  od 12.06.2008. god. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana  od dana 

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

Broj; 01-05-424-1/08 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. srpnja 2008.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

217. Na temelju članka 13. stavak 2. alineja 11. 
Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine («Službene  novine Federacije 
BiH», broj: 49/06), članka 110. stavak 1. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 1/03 i 3/05) i članka 23. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje (« Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf – Uskoplje na svojoj 20.sjednici održanoj dana 
01. srpnja 2008. godine, donijelo je: 

 
O D L U K U 

o utvrñivanju grba i stijega  Općine Gornji Vakuf 
Uskoplje 

Članak 1. 
 
Utvrñuje se grb i stijeg Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
prema inoviranom Rješenju autora  Zdenka Antunovića 
iz  Bugojna, koji  je  sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje « . 
 
Broj:01-05-424-2/08 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. srpnja  2008.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                           
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218. Na temelju članka  3 i 6. Zakona o ustanovama 
(«Službeni list  RBiH», broj: 6/92, 8/93 i 13/94), članka 
110. stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf», broj: 1/03 i 
3/05) i članka 23. Poslovnika o radu Općinskog  Vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje, na  svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 01. srpnja 2008. godine, donijelo je: 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama  Odluke o organiziranju 
i radu JU Centra  za obrazovanje i kulturu Općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Članak 1. 
 
Članak 10. Odluke o organiziranju i radu JU Centra  za 
obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje, broj: 
01/2000 od 12.01.2000. godine, mijenja se i glasi: 
 
V  DJELATNOST USTANOVE, NAČIN  I  UVJETI     
    OBAVLJANJA DJELATNOSTI 
 
Ustanova obavlja djelatnosti zbog kojih je i utemeljen, a 
sukladno sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti  Bosne i 
Hercegovine (… «Sl. glasnik BiH», broj: 84/06), i to: 
    
74.400 Iznajmljivanje  predmeta za osobnu uporabu i   
           domaćinstvo , d.n. 
74.800 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 
74.810 Fotografske usluge 
80.400 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje 
91.330 Djelatnost ostalih organizacija na bazi   
           učlanjenja, d.n. 
92.100 Filmska i video djelatnost 
92.110 Filmska i video proizvodnja 
92.120 Filmska i video-distribucija 
92.130 Prikazivanje filmova 
92.200 Radio i televizijske  djelatnosti 
92.310 Umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska   
           umjetnost 
92.320 Djelatnost objekt za kulturne priredbe 
92.330 Vašerske djelatnosti i djelatnosti zabavnih   
           parkova 
92.340 Ostale  zabavne djelatnosti, d.n. 
92.400 Djelatnost novinskih  agencija 
92.511 Djelatnost biblioteka 
92.521 Djelatnost muzeja 
92.522 Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih   
          znamenitosti 
92.600 Sportske djelatnosti 
 

Članak 2. 
  
Ova Odluka  stupa na snagu  osmog dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje». 
 
Broj; 01-40-493/08                                                              
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                      
02. srpnja 2008. godine                                                       

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
219. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 

Vakuf- Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i članka 30. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" 
Službeni  glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", broj: 
1/01 i 3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf– Uskoplje na 
svojoj 20. sjednici, održanoj 01. srpnja  2008.godine, 
donijelo je:  

Z A K L J U Č A K 
 
1. Daje se suglasnost gospodinu SOFIĆ OSMANU  

dipl. prav. iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, na 
imenovanje  v.d. direktora  JU Centra  za 
obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje,  
prema aktu broj: 01/1-34/2-16/06 od 03.06.2008. 
godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana  od dana 

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

 
Broj; 01-40-497/08 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. srpnja 2008.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
220. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i članka 30. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", broj: 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf– Uskoplje na svojoj 
20. sjednici održanoj 01. srpnja  2008.godine, donijelo 
je:  

Z A K L J U Č A K 
O cjeniku usluga JKP «Radovina» d.o.o. Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
 
1. Odgaña se izjašnjavanje Općinskog vijeća Gornji 

Vakuf-Uskoplje, o Prijedlogu cjenovnika  usluga  
individualno-komunalne potrošnje JKP «Radovina» 
d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, prema  aktu broj: 
150/08 od 23.06.2008. godine. 
 

2. Zadužuje se Načelnik općine  Gornji Vakuf-
Uskoplje, i  Uprava JKP «Radovina» Gornji Vakuf-
Uskoplje, da u skladu sa diskusijama  vijećnika  na 
današnjoj sjednici  i uz konsultacije  sa Udruženjem 
gospodarskika i Udruženjem grañana Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, suglase cjenik usluga individualno-
komunalne potrošnje  i dostave ga na narednu 
sjednicu Općinskog  vijeća Gornji Vakuf-Uskoplja, u  
skladu sa Odlukom o osnivanju JKP «Radovina». 

 
3. Zaključak stupa na snagu narednog dana  od dana 

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

Broj; 01-23-502/08 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. srpnja 2008.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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221. Na temelju  članka 6. i članka 19. Zakona o 
grañevnom zemljištu («Službene novine Federacije 
BiH» broj:67/05), te članka 8. Odluke o grañevnom 
zemljištu  («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje« broj:2/05), a postupajući po zahtjevu d.o.o. 
»ROSE WOOD» rav. Enes Čemer iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplje, za dodjelu grañevnog zemljišta u državnom 
vlasništvu radi proširenja parcele, Općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 20.sjednici, 
održanoj dana 01.srpnja 2008. godine, d o n i j e lo j e: 

 
R J E Š E N J E 

         
1. »Rose Wood» d.o.o. zastupano po ravnatelju 

Čemer Enesu iz Gornjeg Vakufa –Uskoplje, 
dodjeljuje se za proširenje grañevinske parcele 
radi izgradnje poslovno-proizvodne hale, 
neizgrañeno-grañevno zemljište označeno kao k.č. 
1633/12 površine 3525 m2 upisano u zk. uložak 
broj: 1159  k.o. Gornji Vakuf  (podatak starog 
premjera), odnosno k.č.1287/9 (podatak novog 
premjera). 

2. Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno  
zemljište u iznosu od 24.675,00 KM (slovima  
dvadesetčetirihiljadeišestosedamdesetpetkonvertib
ilnihmaraka) na račun općine Gornji Vakuf-
Uskoplje po pravosnažnosti ovog rješenja. 
Imenovanom se ne može  izvršiti uknjižba   prava  
vlasništva u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi, 
dok nadležnoj općinskoj službi ne podnesu dokaz 
da su platili gore navedenu naknadu. 

 
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Bugojno će 

nakon pravosnažnosti ovog rješenja i isplate 
utvrñene naknade, na temelju istog i prijavnog lista 
upisati pravo vlasništva na zemljištu iz točke 1. 
izreke ovog rješenja  u korist  d.o.o.» Rose Wood « 
dir. Čemer Enes  iz   Gornjeg Vakufa -Uskoplje sa  
1/1 dijela.  

O b r a z l o ž e n j e 
 
D.O.O. « Rose Wood « zastupan po ravnatelju Enes 
Čemer iz  Gornjeg Vakufa–Uskoplje, se obratio putom 
općinske službe za imovinsko pravne poslove i katastar  
Općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se sukladno sa urbanističkom 
suglasnosti dodijeli grañevno zemljište označeno kao 
k.č.1633/12 (stari premjer), odnosno k.č.1287/9 (novi 
premjer) k.o. Gornji Vakuf u industrijskoj zoni Batuški 
lug općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Na navedenoj parceli 
i parceli označenoj kao k.č.1633/13 (stari premjer) 
odnosno k.č.1287/10 (novi premjer) namjerava graditi 
poslovni objekt  zašto prilaže i urbanističku suglasnost 
navodeći da će isti biti lijepljen na postojeću 
proizvodnu halu i nalazit će se manjim dijelom na 
parceli k.č.1633/13 koja je u vlasništvu istog a većim 
dijelom na parceli k.č.1633/12 (stari premjer).  

 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
• zemljišno-knjižni izvadak iz zk. ul. br. 1304 k.o. 

Gornji Vakuf 
• zemljišno-knjižni izvadak iz zk. ul. br. 1159 k.o. 

Gornji Vakuf 
• urbanistička suglasnost 07/1-23-1647/07 od  

12.12. 2007 god.  
 

Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u  zemljišno-knjižni  izvadak iz  zk. ul. br. 1304 
k.o. Gornji Vakuf utvrñeno je da je na parceli označenoj 
kao k.č.1633/13 upisano po kulturi zgradište i 
gospodarski objekt u površini od 1782 m2 i da je na 
istom uknjiženo pravo vlasništva u korist  «Rose-Wood» 
d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje sa dijelom 1/1. 
 
Uvidom u zk. izvadak iz zk. uloška broj 1159 k.o. Gornji 
Vakuf utvrñeno je da je na parceli označenoj kao k.č. 
1633/12 upisano gradilište u površini od 3525 m2 
uknjiženo  državno vlasništvo sa pravom korištenja na 
ne izgrañenom grañevnom zemljištu u korist  Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela.  
Uvidom  u urbanističku suglasnost broj i nadnevak  
gornji, vidljivo je da je urbanistička suglasnost «Rose-
Wood» d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje  data za gradnju 
poslovnog objekta na zemljištu označenom sa 
k.č.1633/13 i k.č.1633/12 (stari premjer) odnosno 
k.č.1287/10 i k.č.1287/9 (novi premjer ) k.o. Gornji 
Vakuf u industrijskoj zoni Batuški Lug općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje. Iz iste je vidljivo da će predmetni 
objekt biti  lijepljen uz postojeću proizvodnu halu 
sagrañenu na k.č.1633/13 (stari premjer), odnosno 
k.č.1287/10 (novi premjer), a lociran će biti manjim 
dijelom na navedenoj vlastitoj katastarskoj čestici a 
većim dijelom na k.č.1633/12 (stari premjer) odnosno 
k.č.1287/9 (novi premjer) k.o. Gornji Vakuf.  
 
Uvidom na licu mjesta vještak-geometar je dao svoj 
nalaz i izjavio na parceli k.č.1633/13 (podatak starog 
premjera), k.o. Gornji Vakuf odnosno k.č.1287/10 
(podatak novog premjera) k.o. Bistrica lociran je 
manjim dijelom ovaj objekt dok je veći dio objekta 
predviñen za gradnju na k.č.1633/12 (stari premjer), 
odnosno k.č.1287/9 k.o. Bistrica (podatak novog 
premjera) . 
 
Uviñaju prisutan referent za urbanizam je izjavio da je 
predmetni objekt lociran na zemljištu označenom sa 
k.č.1633/13 (podaci starog premjera), odnosno 
k.č.1287/10 (podatak novog premjera) i bit će lociran 
na k.č.1633/12 odnosno k.č.1287/9 (novi premjer) tako 
da navedene katastarske čestice čine jedinstvenu 
grañevinsku parcelu (cjelinu) . 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6.  Zakona o grañevnom zemljištu (u daljnjem tekstu 
ZGZ), kojim je odreñeno da općina upravlja i raspolaže 
gradskim grañevinskim zemljištem i članka 19. ZGZ-u 
kojim je odreñeno da se oblik i površina parcele 
gradskog-grañevnog zemljišta može mijenjati samo u 
skladu sa postupkom privoñenja zemljišta namjeni na 
temelju prostornog plana ili plana parcelacije,  utvrñeno 
je da se može udovoljiti podnositelju  zahtjeva, pa je 
ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. izreke rješenja. 
 
Na temelju svega izloženog, riješeno je kao u izreci 
ovog rješenja. 

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
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Broj:01-31-510/08                                                           
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                       
02.srpanj   2008. godine                                                         

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
222. Na temelju  članka 6 i  61.  Zakona o grañevnom 
zemljištu Federacije Bosne i  Hercegovine ( «Službene 
novine Federacije BiH»  broj: 67/05) i članka 32. 
Odluke o grañevnom zemljištu ( «Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje « broj: 2/05 ), a 
postupajući po zahtjevu Službe za zapošljavanje SBK iz 
Travnika, zastupane po punomoćniku Amira Filipović iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za utvrñivanje prava 
vlasništva na izgrañenom grañevnom zemljištu u 
državnom vlasništvu, Općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 20.sjednici, održanoj dana 01. 
srpnja 2008. godine,  d o n i  j e l o   j e: 

R J E Š E N J E 
 
1. Na grañevnom zemljištu označenom kao 

k.č.1293/9 , površine 76 m2 upisane u el. zk. ul. 
br. 207  k.o. Gornji Vakuf (podatak starog 
premjera), utvrñuje se pravo vlasništva  u korist   
Službe za zapošljavanje SBK iz Travnika, sa 1/1 
dijela, kao graditelja poslovne zgrade izgrañene na 
tom zemljištu. 
Navedenoj parceli odgovara parcela po novom 
premjeru označena kao k.č. 1148/2 k.o. Gornji 
Vakuf, upisana u popisni list broj korisnika 1229 
k.o. Gornji Vakuf. 

 
2. Imenovani  je dužan platiti naknadu za  

dodijeljeno zemljište u iznosu od 1064 KM 
(hiljadušesdestčetirikonvertibilnemarke), na račun 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 15 dana, 
od dana pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
3. Imenovani je dužan  platiti naknadu za pogodnost 

zemljišta ( rentu ) u iznosu od 86l,84KM 
(slovima:osamstošezdesetjednakonvertibilnamarka
iosamdesetčetirifeninga), na račun općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, u roku od 15 dana od dana 
pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
Imenovanom se ne može izdati odobrenje za 
grañenje, niti se može izvršiti uknjižba prava 
vlasništva u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi, 
dok nadležnoj Službi ne podnese dokaz da je 
platio gore navedenu naknadu.  

 
4. U postupku izlaganja na javni uvid podataka o 

premjeru i katastru nekretnina i utvrñivanju prava 
na nekretninama i u zemljišnoj knjizi, a na temelju 
ovog rješenja upisat će se pravo vlasništva na 
zemljištu iz točke 1. izreke ovog rješenja u korist 
Službe za zapošljavanje SBK Travnik, sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Služba za zapošljavanje SBK Travnik zastupana po 
punomoćniku Amiru Filipović iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplje, podnijela je zahtjev putem Općinske službe za 
Imovinsko-pravne poslove i Katastar, Općinskom vijeću 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje, da se na grañevnom 

zemljištu u državnom vlasništvu označenom kao k.č. 
1293/9  površine 76 m 2 k.o. Gornji Vakuf, upisana u 
zk.ul. 207 k.o. Gornji Vakuf (podaci starog premjera), a 
ista odgovara podatku novog premjera parceli 
označenoj kao k.č. 1148/2 nastala od k.č.1148 upisane 
u popisni list broj korisnika 1229 k.o. Gornji Vakuf, a na 
kojem je izgrañen poslovni objekt bez prava korištenja 
zemljišta radi grañenja, utvrdi pravo vlasništva u 
njegovu korist. 
  

Uz zahtjev je priloženo slijedeće: 
• urbanistička suglasnost broj: 07/5-23-1102 od 

13.06.2008. godine 
• zemljišno-knjižni izvadak broj el. zk. ul. 207 k.o. 

Gornji Vakuf 
• popisni list broj korisnika 1229 k.o. Gornji Vakuf. 
 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je slijedeće: 
• Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost za 

izgrañeni poslovni objekt, utvrñeno je da je na  
parceli iz točke 1. izreke ovog rješenja predviñena i 
dozvoljena izgradnja poslovnog  objekta. 

 
Uvidom na licu mjesta, utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli  izgrañen poslovni objekt u posjedu podnosioca 
zahtjeva, vještak-geometar je izjavio da se radi o 
parceli označenoj kao  1293/9  površine 76 m2  na 
kojem je sagrañen  poslovni objekt. Ista odgovara 
podacima novog premjera parceli označenoj kao k.č. 
1148/2, nastala cijepanjem od k.č.1148 upisana u 
popisni list broj korisnika 1229 k.o. Gornji Vakuf. 
Referent za urbanizam je izjavio, da je predmetni objekt 
sagrañen na predmetnom zemljištu  u skladu sa 
urbanističkom suglasnošću, a navedeni pristupni put 
ovom objektu treba da bude javna površina (put) . 
 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. Zakona o grañevnom zemljištu kojim je odreñeno da 
općina raspolaže gradskim (i ostalim) grañevinskim 
zemljištem u državnom vlasništvu, te na temelju članka 
61. Zakona o grañevnom zemljištu ( na grañevnom 
zemljištu u državnom vlasništvu na kojem je izgrañena 
zgrada bez prava korištenja zemljišta radi grañenja, za 
koju se naknadno može izdati odobrenje za grañenje po 
odredbama Zakona o prostornom ureñenju, Općinsko 
vijeće će utvrditi pravo vlasništva  u korist graditelja ili 
njegovih pravnih slijednika, uz obvezu  plaćanja 
naknade za dodijeljeno grañevno zemljište na korištenje 
i za ureñenje grañevnog zemljišta), a isto je predviñeno 
i u članu 32. općinske Odluke o grañevnom zemljištu 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», 
broj:2/05), te je riješeno  kao u točki 1. izreke ovog 
rješenja.    
Odredba točke 2. izreke ovog rješenja, na temelju 
odredbi članka 64. točka 1. Zakona o grañevnom 
zemljištu, a njena visina utvrñena ja na temelju Odluke 
o odreñivanju visine naknade za dodijeljeno gradsko-
grañevno zemljište broj:01-05-52/07 od 26.02.2007. 
godine, a odredba točke 3. izreke ovog rješenja na 
temelju odredbi članka 64. točka 2. Zakona o 
grañevnom zemljištu, a njena visina je utvrñena na 
temelju članka 38. Odluke o grañevnom zemljištu ( « 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje « , broj: 2/05) 
 
Na temelju svega izloženog, riješeno je kao u izreci 
ovog rješenja. 
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POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01- 31-511/08                                                                  
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                          
02.srpanj   2008. godine                                                            

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
223. Na temelju  članka 6. i članka 19. Zakona o 
grañevnom zemljištu («Službene novine Federacije 
BiH» broj: 67/05), te članka 8. Odluke o grañevnom 
zemljištu («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje« broj:2/05), a postupajući po zahtjevu UTD 
«BEST«d.o.o. Travnik zastupan po ravnatelju Mate 
Rajić iz Travnika, za dodjelu grañevnog zemljišta u 
državnom vlasništvu radi proširenja parcele, Općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf - Uskoplje na svojoj 20. 
sjednici,   održanoj   dana   01.   srpnja   2008.   
godine,  d o n i  j e l o   j e: 

 
R J E Š E N J E 

 
1. UTD «BEST « d.o.o. Travnik  zastupan po 

ravnatelju Mati Rajiću iz Travnika, dodjeljuje se 
radi proširenja osnovne grañevinske parcele 
označene kao k.č.1772/1 i ustupa na korištenja za 
dogradnju poslovnog objekta neizgrañeno-
grañevno zemljište označeno kao k.č.1412/2,1413 i 
1414(novi premjer) tj. 
1772/5,1772/8,1772/9,1772/10,1772/11 i 1773 sve 
k.o. Gornji Vakuf.   

 
2. Imenovani je uplatio naknadu za pogodnost (rentu) 

u iznosu od 18.125,10 KM (slovima: 
osamnaesthilkjadstodvadesetpetkonvertibilnihmara
kaidesetfeninga), na račun općine Gornji Vakuf-
Uskoplje . 

 
3. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Bugojno će 

nakon pravosnažnosti ovogrješenja i uplaćene 
naknade za pogodnost (rente ), na temelju istog i 
prijavnog lista upisati pravo  na zemljištu iz točke 
1. izreke ovog rješenja  u korist  UTD «BEST « 
d.o.o. Travnik, sa  1/1 dijela.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
UTD «BEST» d.o.o. Travnik zastupan po ravnatelju Mati 
Rajić iz Travnika, obratio se putem Općinske službe za 
Imovinsko-pravne poslove i Katastar  Općinskom vijeću 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se u 
skladu sa urbanističkom suglasnosti, radi proširenja 
grañevinske parcele za dogradnju poslovnog prostora, 
dodijeli gradsko-grañevno zemljište u državnom 
vlasništvu označeno kao k.č. 1412/2, 1413 i 1414 (novi 
premjer) tj. k.č.1772/1, 1772/5,1772/8, 1772/9, 
1772/10, 1772/11 i 1773, sve k.o. Gornji Vakuf. 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
• urbanistička suglasnost  broj: 07/5-23-1346 od 

14.09.2007 god. 

• zk.  izvadak iz zk. ul. broj  667  k.o. Gornji Vakuf 
• zk. izvadak  iz zk.ul.broj 666   k.o. Gornji Vakuf 
• zk. izvadak iz zk. ul. broj 669 k.o. Gornji Vakuf 
• popisni list  
Nakon provedenog postupka utvrñeno je slijedeće: 
 
Uvidom u urbanističku suglasnost broj i nadnevak  
gornji, vidljivo je da je urbanistička suglasnost UTD 
«BEST» d.o.o. Travnik dana za dogradnju poslovnog 
objekta na zemljištu gore navedenih predmetnih 
parcela. Dogradnja poslovnog objekta vršit će se 
manjim dijelom na osnovnoj parceli označenoj k.č.1772 
/1,a preostali dio poslovnog objekta zahvata ostale gore 
navedene predmetne parcele. 
Uvidom u zk. izvadak iz zk. uloška broj 667 k.o. Gornji 
Vakuf utvrñeno je da  parcela označena kao k.č.1772/1 
ima površinu 490 m, a ista obuhvata dvorište I , zgrada 
na parceli 1772/1 II , po kulturi zgradište i dvorište. Na 
istoj je na temelju ugovora o prodaji uknjiženo pravo 
vlasništva na zemljišno-knjižnom tijelu II (zgrada bez 
zemlje), a po temelju istog ugovora uknjiženo je pravo 
korištenja na zemljišno knjižnom tijelu I (dvorište ) u 
korist  UTD «BEST» d.o.o. Travnik sa dijelom 1/1. 
 
Uvidom u zk. izvadak iz zk. uloška broj 666 vidljivo je 
na parceli označenoj kao k.č. 1772/8 u površini od 1980 
m2 uknjiženo pravo korištenja na ne izgrañenom 
grañevnom zemljištu u korist Dike Manović kći 
Mehmeda sa 1/2 dijela i Emira Manovića sin Mehmeda  
sa 1/2 dijela. 
 
Uvidom u zk. izvadak iz zk.ul. broj 669 vidljivo je da je 
na parceli označenoj kao k.č.1773 u površini od 1620 
m, 1772/5 u površini od 150 m,1772/9 u površini od 
570 m,1772/10 u površini od 480 m,1772/6 u površini 
od 556 m ,1772/11 u površini od 663 m,uknjiženo je 
pravo korištenja u korist : Manović Fadile Ibrahimove iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplje sa dijelom 1/5, Manović Dole 
kći Mehmeda iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa dijelom 
1/10 , Manovića Emira Mehmedovog iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja sa dijelom 1/10, Manović Habibe kći Saliha 
roñ. Mandžić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa dijelom 
1/15, Manović Enes Dervišov iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja sa dijelom 1/15, Telbiz Jasminke roñ. Manović 
iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa dijelom 1/15 , Manović 
Nedžad sin Abdulaha iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 
dijelom 1/10, Manović Nermina kći Abdulaha iz Gornjeg 
Vakufa –Uskoplja sa dijelom 1/10 , Manović Emir sin 
Mehmeda iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa dijelom 1/5.   
 
Uvidom na licu mjesta vještak-geometar je  izvršio 
identifikaciju zemljišta na koje se odnosi zahtjev te 
utvrdio da se radi o predmetnim parcelama navedenim 
u zahtjevu kako katastarske (novog premjera) tako i po 
zemljišno knjižnom stanju. 
 
Uviñaju prisutan referent za urbanizam je izjavio: 
predmetna lokacija sastoji se od više katastarskih 
čestica koji su predmet gradnje poslovnog objekta Best 
, a koji je vezan sa postojećim poslovnim objektom 
sagrañenim prije rata i iste čine jedinstvenu 
grañevinsku parcelu u skladu sa urbanističkom 
suglasnošću.  
 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju  članka 
6.  Zakona o grañevnom zemljištu (u daljnjem tekstu 
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ZGZ), kojim je odreñeno da općina upravlja i raspolaže 
gradskim grañevinskim zemljištem i članka 19. ZGZ-u 
kojim je odreñeno da se oblik i površina parcele 
gradskog grañevnog zemljišta može mijenjati samo u 
skladu sa postupkom privoñenja zemljišta namjeni na 
temelju prostornog plana ili plana parcelacije,  utvrñeno 
je da se može udovoljiti podnositelju  zahtjeva, pa je 
ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. izreke rješenja. 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj:01- 31-512/08 
Gornji Vakuf-Uskoplje     
02.srpnja 2008. godine  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
224. Na temelju  članka 6 i  61.  Zakona o grañevnom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( «Službene 
novine Federacije BiH» broj: 67/05) i članka 32. Odluke 
o grañevnom zemljištu ( «Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje « broj 2/05 ), a postupajući po zahtjevu 
Derviša Čaušević sin Delije iz Voljica ,općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje za utvrñivanje prava vlasništva na 
izgrañeno-grañevnom zemljištu u državnom vlasništvu, 
Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
20. sjednici, održanoj dana  01. srpnja  2008. godine,  
d o n i  j e l o   j e: 

R J E Š E N J E 
 

1. Na grañevnom zemljištu označenom kao 
k.č.2192/4, površine 336 m2, ( podaci novog 
premjera ) nastaloj od osnovne k.č.2192 upisane u 
popisni list broj korisnika 1016 k.o.Gornji Vakuf, na 
ime SO-e Gornji Vakuf, utvrñuje se pravo vlasništva  
u korist Derviša Čaušević sin Delije, iz Voljica 
općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela, kao 
graditelja zgrade izgrañene na tom zemljištu. 

 
2. Imenovani  je dužan platiti naknadu za  dodijeljeno 

zemljište u iznosu od 4.704,00 KM 
(četirihiljadesedamstočetirikonvertibilnemarke) na 
račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 15 
dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
3. Imenovani je dužan  platiti naknadu za pogodnost 

zemljišta ( rentu ) u iznosu od 1.047,20 KM 
(slovima:hiljadučetrdesetsedamkonvertibilnihmarak
advadesetfeningi) na račun općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 15 dana od dana 
pravosnažnosti ovog rješenja.   

 
4. Imenovanom se ne može izdati odobrenje za 

grañenje, niti se može izvršiti uknjižba prava 
vlasništva u Katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi 
dok nadležnoj službi ne podnese dokaz da je platio 
gore navedenu naknadu.  

 

5. U postupku izlaganja na javni uvid podataka o 
premjeru i Katastru nekretnina i utvrñivanju prava 
na nekretninama, na temelju ovog rješenja upisat 
će se pravo vlasništva na zemljištu iz točke 1. 
izreke ovog rješenja u korist Derviša Čaušević sin 
Delije, iz Voljica općina Gornji Vakuf-Uskoplje, sa 
1/1 dijela. 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Derviš Čaušević sin Delije, iz Voljica općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje, podnio je zahtjev putem Općinske 
službe za Imovinsko-pravne poslove i Katastar,  
Općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje, da se 
na grañevnom zemljištu u državnom vlasništvu 
označenom kao k.č. 2192/4 površine 336 m 2 k.o. Gornji 
Vakuf, koje je nastalo cijepanjem od matične parcele 
označene kao k.č.2192 upisane u popisni list broj 
korisnika 1016 na ime SO-e Gornji Vakuf ( podatak 
novog premjera ), a na kojem je izgrañen stambeni 
objekt bez prava korištenja zemljišta radi grañenja, 
utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist. 
 
Uz zahtjev je priloženo slijedeće: 
• urbanistička suglasnost broj:  07/5-23-340/07 od 

12.02.2008.godine 
•  popisni list broj korisnika 1016 k.o. Gornji Vakuf. 
 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je slijedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost za izgrañeni 
objekta, utvrñeno je 
da je na  parceli iz točke 1. izreke ovog rješenja 
predviñena i dozvoljena izgradnja  individualno- 
stambene  zgrade. 
 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli  izgrañen objekt u posjedu podnosioca zahtjeva, 
vještak – geometar, utvrdio je da se radi o parceli 
2192/4,  a da je ista nastala od 2192 koja je prema 
popisnom listu  broj korisnika 1016 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na ime 
SO-e Gornji Vakuf. Referent za urbanizam je izjavio da 
je izgrañeni objekt u potpunosti sa uvjetima koji su 
definirani u danoj urbanističkoj suglasnosti. 
                      
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. Zakona o grañevnom zemljištu kojim je odreñeno da 
općina raspolaže gradskim (i ostalim) grañevinskim 
zemljištem u državnom vlasništvu , te na temelju  
članka 61.Zakona o grañevnom zemljištu ( na 
grañevnom zemljištu u državnom vlasništvu na kojem 
je izgrañena zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 
grañenja za koju se naknadno može izdati odobrenje za 
grañenje po odredbama Zakona o prostornom 
ureñenju, Općinsko vijeće će utvrditi pravo vlasništva  u 
korist graditelja ili njegovih pravnih slijednika uz obvezu  
plaćanja naknade za dodijeljeno grañevno zemljište na 
korištenje i za ureñenje grañevnog zemljišta), a isto je 
predviñeno i u članu 32. općinske Odluke o grañevnom 
zemljištu («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj 2/05) pa je riješeno  kao u točki 1. 
izreke ovog rješenja.    
Odredba  točke 2. izreke ovog rješenja na temelju 
odredbi članka 64. točka 1. Zakona o grañevnom 
zemljištu, a njena visina utvrñena je na temelju Odluke 
o odreñivanju visine naknade za dodijeljeno gradsko-
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grañevno zemljište broj: 01-05-52/07 od 26.02.2007. 
godine, a odredba točke 3.izreke ovog rješenja na 
temelju odredbi članka 64. točka 2.Zakona o 
grañevnom zemljištu, a njena visina je utvrñena na 
temelju članka 38. Odluke o grañevnom zemljištu ( « 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje « , br. 2/05 ) 
 
Na temelju  svega izloženog, riješeno je kao u izreci 
ovog rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti Upravni spor kod Kantonalnog suda 
Travnik, u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-31-513/08                                                                 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                        
02.srpnja 2008. godine                            

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
225. Na temelju članka 110. stavak 1. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje («Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 1/03 i 3/05) i članka 23. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje (« Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», 
broj: 1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj 20.sjednici održanoj dana 01. srpnja 
2008. godine, donijelo je: 

 
O D L U K U 

o utvrñivanju osnovice za plaće općinskih 
funkcionara, službenika i namještenika općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Članak 1. 
 

Osnovicu za plaće funkcionara, službenika i 
namještenika općine Gornji Vakuf-Uskoplje utvrñuje 
Općinski načelnik u skladu sa raspoloživim sredstvima u 
proračun u općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 2. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 
Odluka utvrñivanju osnovice za obračun plaća općinskih 
funkcionara, službenika i namještenika u općinskim 
službama uprave («Sl. glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj:2/01). 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje « . 
 
Broj:01-14-516/08 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. srpnja  2008.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                              
226. Na temelju članka 38. točka 2. i članka 110. 
stavka 1. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje i 

članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje («Sl. glasnik općine Gornji Vakuf –
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05),a u svezi  sa člankom  90. 
stavak 3. Zakona o zadrugama («Sl. novine Federacije 
BiH», broj:18/03), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj  20. sjednici održanoj dana  01. 
srpnja  2008.godine, donijelo je: 

 
O D L U K U 

o pokretanju postupka likvidacije ZZ»Vranica» 
 

Članak 1. 
 

Pokreće se postupak likvidacije ZZ»Vranica» Gornji 
Vakuf, pred nadležnim Sudom, zbog ne postupanja 
prema članku 90. stavak 2. Zakona o zadrugama («Sl. 
novine Federacije BiH», br.18/03). 
 

Članak 2. 
 

Za provoñenje ovog Zaključka zadužuje se Općinski 
načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u « Službenom  glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ». 
 
Broj: 01-21-517/08 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. srpnja 2008.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
227. Na temelju članka 38. stavka 4. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje (“Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje”,broj:1/01,3/05),  i članka 5. i 9. Zakona 
o Proračunima u Federaciji  BiH (“Službene novine F 
BiH”, broj:19/06) Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj 20.sjednici održanoj dana 01. srpnja 
2008.godine, donosi: 

O D L U K U 
o usvajanju dokumenta Okvirnog proračuna 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 2009-2011. godina 
I 
 

Usvaja se dokument Okvirnog proračuna općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za razdoblje 2009-2011. godina. 
 

II 
 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u ''Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje''. 
 
Broj: 01-14- 514/08                           
Gornji Vakuf-Uskoplje,                                                             
02. srpnja 2008. godine                                                               
                                                           PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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Tabela 1.: Ostvarenje i prognoza poreskih i ne poreskih prihoda (općine Gornji Vakuf-Uskoplje) za razdoblje 2006.-2011. 

 Ostvareno Ostvareno Prognoza/planirano Projekcija 

Vrsta prihoda 2006 2007 2008 2009 2010 2011

I Poreski prihodi  1.170.229 1.701.618 2.111.000 2.403.000 2.773.000 3.058.000

Porez na dobit 73.707 80.281 98.000 186.000 191.000 200.000

Porez na plaće 163.641 253.290 252.000 202.000 212.000 233.000

Porezi grañana 162.685 231.370 167.000 180.000 195.000 210.000

Porez na promet  186.356 70.323 185.000 50.000 40.000 30.000

Prihodi od indirektnih poreza 560.812 1.036.298 1.376.000 1.750.000 2.100.000 2.350.000

Ostali porezi  23.028 30.056 33.000 35.000 35.000 35.000

II Ne poreski prihodi 755.854 761.701 1.125.000 850.000 870.000 900.000

III Tekuće potpore 139.697 205.756 179.000 200.000 200.000 200.000

IV Kapitalni primici 25.000 22.096 40.000 50.000 50.000 50.000

                  UKUPNO: 2.090.780 2.691.171 3.455.000 3.503.000 3.893.000 4.208.000

 
 
Tabela 2.: Plaće i broj zaposlenih u javnom sektoru 
       

            Ostvareno Ostvareno Prognoza Projekcija Opis 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Općinske vlasti         

Ukupno bruto plaće i naknade i doprinosi 930.342 1.103.289 1.117.300 1.131.000 1.268.000 1.382.000

Ukupno zaposlenih u javnom sektoru 54 52 55 53 52 50

Prosječna bruto plaća i naknade 17.229 21.217 20.315 21.340 24.385 27.640

          

UKUPNO         
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Tabela 3.: Ostvarenje i procjena proračuna po ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2006. - 2011. 
 

Ostvareno Ostvareno Prognoza Projekcija   

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ukupno plaće 
930.342 1.103.289 1.117.300 1.131.000 1.268.000 1.382.000 

Bruto plaće 
582.756 649.465 689.900 698.000 782.000 844.000 

Naknade  
282.985 379.734 355.400 360.000 404.000 450.000 

Doprinosi  
64.601 74.090 72.000 73.000 82.000 88.000 

Materijalni troškovi 
433.615 563.304 529.300 533.000 597.000 620.000 

Transferi 
461.254 717.920 1.131.400 1.144.000 1.268.000 1.361.000 

Subvencije 
177.900 188.699 390.000 394.000 440.000 475.000 

Transferi pojedincima 
49.724 49.492 121.000 123.000 132.000 144.000 

Transf. dr. nivoima vlasti 
15.866 143.925 189.400 192.000 211.000 232.000 

Ostali 
217.764 335.804 431.000 435.000 485.000 510.000 

Kapitalni grantovi 
31.606 163.904 585.500 600.000 660.000 735.000 

Otplate kamata 
            

Nabavka stalnih sredstava 
31.606 163.904 585.500 600.000 660.000 735.000 

Otplata duga iz prethodnih godina 
195.203          

Pozajmljivanje 
            

Ostalo 
  3.638 91.500 95.000 100.000 110.000 

UKUPNO 
2.052.020 2.552.055 3.455.000 3.503.000 3.893.000 4.208.000 
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Tabela 4.: Izvršenje i projekcija potrošnje po funkcionalnoj klasifikaciji za razdoblje 2006.-2011. 
 
 

Ostvareno Ostvareno Prognoza Projekcija 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  

KM KM KM KM KM KM 

Opće vladine usluge       

Aktivnosti općih javnih službi 1.255.585 1.706.943 1.779.200 1.800.000 2.000.000 2.158.000

Aktivnosti odbrane       

Aktivnosti javnog reda i sigurnosti 36.410 43.000 47.000 48.000 53.000 55.000

Društvene djelatnosti       

Aktivnosti obrazovanja 131.251 151.720 193.800 196.000 220.000 235.000

Aktivnosti zdravstva 2.000 3.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Aktivnosti socijalnog osiguranja 49.724 49.492 121.000 123.000 135.000 144.000

Stambeno-komunalne aktivnosti 132.278 96.373 635.500 600.000 660.000 735.000

Kulturne, rekr.i religijske aktivnosti 83.056 94.460 144.000 190.000 220.000 235.000

Ekonomske usluge       

Aktivnosti vezane za gorivo i energiju       

Aktiv. vezane za poljopr. i vodoprivredu        

Aktivnosti rudar.i mineralnih resursa       

Aktivnosti prometa i komunikacija 137.807 252.864 250.000 255.000 280.000 300.000

Ostale ekonomske aktivnosti 28.706 154.203 190.000 192.000 220.000 230.000

Ostale neklasificirane aktivnosti 195.203  91.500 95.000 100.000 110.000

Ukupna potrošnja 2.052.020 2.552.055 3.455.000 3.503.000 3.893.000 4.208.000
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Tabela 5.: Javna ulaganja financirana iz inozemnih sredstava u razdoblju 2006.-2011. 
 
 

Ostvareno Ostvareno Prognoza Projekcija  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kantoni (uključujući općine)          

Projicirane obaveze          

Projekti u fazi implementacije           

Projekti u fazi pripreme/pregovora    400.000 500.000 600.000 700.000 

Novi projekti          

Ukupno    400.000 500.000 600.000 700.000 

Projicirana potrošnja          

Projekti u fazi implementacije    157.611 
 

    

Projekti u fazi pripreme/pregovora          

Novi projekti          

UKUPNA ULAGANJA    157.611     
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228. Na temelju članka 9. do 24. Zakona o 
proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(''Službene novine FBiH'' broj: 19/06) i članka 38. točka 
2. Statuta općine  Gornji Vakuf-Uskoplje (''Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje'', broj1/01 i 3/05), 
Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 
20. sjednici održanoj 01.srpnja 2008.godine, d o n o s i, 

 
OPERATIVNI PRORAČUNSKI KALENDAR 
ZA IZRADU I DONOŠENJE PRORAČUNA 

I FINANCIJSKOM  PLANA U OKVIRU 
PRORAČUNSKOG  PROCESA OPĆINE GORNJI 

VAKUF-USKOPLJE 
 

I 
 

Proračunski kalendar je obvezujući  dokument za sve 
učesnike u proračunskom procesu uključujući i općinske 
službe, nevladin sektor (udruženja grañana u oblasti 
sporta, kulture kao i drugih društvenih djelatnosti), 
grañane i predstavnike  mjesnih zajednica, vijećnike i 
klubove političkih stranaka koje participiraju u 
Općinskom vijeću, javna poduzeća  i javne ustanove 
koji su povremeni ili stalni korisnici proračunskih 
sredstava. Vijećnici i predstavnici  političkih stranaka 
koje participiraju u Općinskom vijeću su dužni poštovati 
vremenske rokove i aktivnosti date kalendarom, te 
svoje prijedloge i amandmane prilagoditi kriterijima i 
standardima koji su obavezni za sve korisnike 
proračunskih sredstava. 
 

Redni 
broj NADNEVAK  AKTIVNOST 

1. 01.06. 
Služba za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata u suradnji  sa ostalim općinskim 
službama izrañuje izvješće o privrednoj i fiskalnoj politici za tekuću godinu, te plan za 
slijedeću proračunsku  godinu i procjenu razvoja za slijedeće dvije godine. 

2. 10.06. 

Općinski načelnik na prijedlog Službe za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata 
donosi smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji razdoblje. 
Smjernice sadrže: 

1. Pretpostavke  društvenog i privrednog razvoja za proračunsku  i za slijedeće 
dvije godine; 

2. Osnovne indikatore fiskalne i ekonomske politike Općine; 
3. Procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka svih proračunskih 

korisnika; 
4. Okvirni prijedlog obima financijskom  plana po proračunskim korisnicima za 

prethodnu proračunsku  godinu, tekuću proračunsku  godinu, slijedeću 
proračunsku  godinu i za slijedeće dvije godine; 

5. Ukupan pregled preuzetih obaveza za proračun  Općine koje se mogu 
podmiriti u slijedećim godinama i politiku plana razvojno investicionih 
programa. 

3. 15.06. 

Na temelju smjernica Služba za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata dužna je 
proračunskim korisnicima uputiti akt o načinu i elementima izrade prijedloga 
financijskom  plana. 
Prijedlog financijskom  plana mora sadržavati: 

1. Prihode i primitke iskazane po vrstama (uključujući i prihode koji se 
smatraju vlastitim prihodima proračunskih korisnika); 

2. Rashode i izdatke predviñene za trogodišnji razdoblje (proračunsku  godinu i 
naredne dvije) razvrstane po računovodstvenim klasifikacijama propisanim u 
kontnom planu proračuna; 

3. Planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih (za proračunsku  godinu i 
naredne dvije) za koje se traže proračun ska sredstva u skladu sa 
smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima; 

4. Obrazloženje financijskom  plana i predviñenih potreba kako bi Služba za 
gospodarstvo  financije  i stradalnike rata mogla izvršiti pregled i analizu 
svih prijedloga proračunskih korisnika; 

5. Plan razvojnih programa po godinama svakog proračunskog  korisnika, a 
koji su utvrñeni Dokumentom o srednjoročnom planu razvoja, posebnim 
zakonima ili drugim propisima; 

6. Plan nabavke stalne imovine (u daljem tekstu: plan nabavke) koji obuhvata 
stalnu imovinu potrebnu za rad proračunskog  korisnika; 

7. Zakonske propise koji omogućavaju njegovu provedbu. 
Program proračunskih korisnika iz točke 5.sadrže: 

1. Naziv programa; 
2. Opis programa (općih i posebnih ciljeva); 
3. Potrebna sredstva za provoñenje programa; 
4. Potreban broj radnika za provoñenje programa; 
5. Procjenu rezultata; 
6. Procjenu nepredviñenih rashoda i rizika. 

 
U planu razvojnih programa iskazuju se planirani prihodi i primici, te planirani rashodi 
proračuna/proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i 
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donacije u slijedeće tri godine koji su rasporeñeni po: 
1. Visina prihoda i primitaka; 
2. Pojedinim programima proračunskih korisnika; 
3. Godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračun e slijedećih 

godina; 
4. Izvorima prihoda za potpuno izvoñenje programa. 

Plan razvojnih programa usklañuje se svake godine. 
Financiranje plana razvojnih programa vrši se u skladu sa utvrñenom dinamikom 
ulaganja po godinama, a na temelju Dokumenta okvirnog proračuna. 

4. 20.06. 
Krajnji rok do koga proračunski korisnici treba da dostave  financijske planove i 
programe Službi za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata 
za kompletiranje i analizu istih je 20.06. 

5. 30.06. 

Služba za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata na bazi dostavljenih financijskih 
planova i programa proračunskih korisnika priprema Dokument okvirnog proračuna 
općine za srednjoročni razdoblje za naredne tri (3) proračun ske godine. 
Dokument okvirnog proračuna za srednjoročni razdoblje za naredne tri (3) proračun 
ske godine treba da sadrži, izmeñu ostalog, procjenu privrednog razvoja, razvoja 
socijalnog sektora, makroekonomske indikatore i prognozu prihoda i rashoda za 
godine koje su obuhvaćene Dokumentom okvirnog proračuna. 

6. 01.07. 
Općinsko vijeće razmatra i usvaja Dokument okvirnog 
proračuna za naredne tri godine do 01.07. tekuće godine zajedno sa srednjoročnim 
okvirom potrošnje za tri godine. 

7. 05.07. 

Služba za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata dužna je proslijediti naputak svim 
proračunskim korisnicima (uključujući i NVO), u pogledu pripreme zahtjeva za 
dodjelu sredstava iz proračuna/proračuna, rokove za podnošenje za dodjelu 
sredstava i ograničenja u pogledu potrošnje, najkasnije do 05.07. tekuće godine za 
narednu godinu. Naputak će sadržavati osnovni sadržaj dokumenta okvirnog 
proračuna i indikativnu gornju granicu rashoda za narednu fiskalnu godinu, izvedenu 
iz Dokumenta okvirnog proračuna za svakog proračunskog  korisnika. 
Uz procjenu prihoda i zahtjeve za odobrenje rashoda proračunski korisnici podnose 
odgovarajuće analize ili obrazloženja. 
Kod kapitalnih projekata u prvoj godini zahtjev mora sadržavati ukupan iznos 
izdataka, projekte, fazni plan upravljanja projektom i procjenama troškova za svaku 
narednu godinu. 

8. 01.08. 
Proračunski korisnici kao i svi ostali korisnici proračunskih sredstava dužni svoje 
zahtjeve dostaviti Službi za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata do 01.08. 
tekuće godine sa pratećim objašnjenjima.  

9. 15.08. 

Služba za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata kao i nadležne povjerenstva za 
raspodjelu proračunskih sredstava u skladu sa uspostavljenim kriterijima razmatra 
procjene prihoda i zahtjeve za odobrenje rashoda proračunskih korisnika i nakon 
konsultiranja i usaglašavanja sa proračunskim korisnicima predlaže visinu sredstava 
za svakog proračunskog  korisnika. 

10. 20.09. 
Služba za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata radi Nacrt proračuna za slijedeću 
fiskalnu godinu i upućuje ga Općinskom načelniku na usvajanje. 
 

11. 01.10. 

Općinski načelnik dostavlja Nacrt proračuna za slijedeću proračunsku  godinu 
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
Općinsko vijeće razmatra Nacrt proračuna i precizira dan održavanja javne rasprave 
po predloženom Nacrtu. 

12. 10.10. 

Općinsko vijeće sa Službom za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata organizira 
javnu raspravu po predloženom Nacrtu proračuna u cilju informiranja grañana o 
ciljevima naredne godine, kako da se isti dostignu i prihvata prijedloge i komentare 
od grañana. 

13. 20.10. 
Služba za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata dostavlja Općinskom načelniku 
Izvješće o stvarnim prikupljenim (naplaćenim) prihodima do oktobra tekuće godine i 
što je moguće točnije procjene prihoda za narednu godinu i slijedeće dvije godine. 

14. 25.10. 

Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata razmatra 
prijedloge i komentare grañana iznesenih u toku javne rasprave kao i nove procjene 
prihoda te vrši reviziju Nacrta proračuna na temelju toga. 
 

15. 01.11. 

Služba za gospodarstvo  financije  i stradalnike rata radi konačan Prijedlog proračuna 
općine za slijedeću godinu i dostavlja ga Općinskom načelniku, a Općinski načelnik 
Općinskom vijeću na usvajanje. 
Općinsko vijeće usvaja predloženi proračun  za slijedeću proračunsku  godinu  do 
31.12.tekuće godine. 
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II 
 
Ovaj Operativni proračunski kalendar za izradu i 
donošenje proračuna i financijskom  plana u okviru 
proračunskog  procesa općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u 
''Službenom glasniku općine Gornji Vakuf –Uskoplje''. 
 
Broj:01-14-515/08                                                            
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                                
02.srpanj  2008. godine                                                                   
                                                           PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
229. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje" broj: 1/01 i 3/05) i članka 30. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje  (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", 
broj: 1/01i 3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj 20. sjednici održanoj 01. srpnja  
2008.godine, donijelo je:  
 

Z A K L J U Č A K 
o dislociranju  lagera Šumarije Gornji Vakuf-

Uskoplje  iz naselja Batuša 
 
1. Pokreće se inicijativa za dislociranje lagera 

Šumarije Gornji Vakuf-Uskopje iz naselja Batuša, 
na zahtjev  MZ Gornji Vakuf-Uskoplje III, u ime 
mještana naseljenog mjesta Batuša. 
 

2. Zadužuje se općinski Načelnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje da u suradnji sa Ministarstvom 
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK i 
Upravom ŠPD»Srednjobosanske šume» Donji 
Vakuf razriješi pitanje dislociranja navedenog  
lagera iz naselja Batuša. 

 
3. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

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

Broj; 01-26-518/08 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. srpnja 2008.god. 

                    PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
230. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje" br. 1/01 i 3/05) i članka 30. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  (" Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", broj: 1/01 i 
3/05),Općinsko vijeće Gornji Vakuf– Uskoplje na svojoj 
20. sjednici, održanoj 01. srpnja  2008.godine, donijelo 
je:  

Z A K L J U Č A K 
O Informaciji o komunalnom redu  u  

Općini Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

1. Prihvata  se Informacija o komunalnom redu u 
Općini  Gornji Vakuf-Uskoplje, Službe za  civilnu  
zaštitu, stambeno-komunalne poslove, obnovu i 
zaštitu okoliša od 23.06.2008. godine. 

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

Broj; 01-23-519/08 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. srpnja 2008.godine 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
231. Na temelju članka 13. stavak 2. alineja 11. 
Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine («Službene  novine Federacije 
BiH», broj: 49/06), članka 110. stavak 1. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 1/03 i 3/05) i članka 23. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje (« Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf – Uskoplje na svojoj 20.sjednici održanoj dana 
01. srpnja 2008. godine, donijelo je: 

 
O D L U K U 

o proglašenju Dana općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom proglašava se 01. listopad Danom 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje « . 
 
Broj:01-05-520/08 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
02. srpnja  2008.god. 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sead Čaušević. prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                            
Općinski načelnik: 
 
232. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-431/08 
Nadnevak : 23-05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 
za SKISO ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
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SKISO ''Slogi'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2008. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu za namjene – 
izmirenje troškova kotizacije prema Sportskom savezu 
BiH, te nabavka sportske opreme. SKISO ''Sloga'' je 
obavezna da  dostavi  Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima Službi za gospodarstvo , financije  i 
stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2008.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2009.godini sukladno sa 
člankom  4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 13/07).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
199052108007363 otvoren kod ABS banke  d.d. 
poslovnica Gornji Vakuf. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
233. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-497/08 
Nadnevak : 23.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 

HNK ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje 
I 

HNK ''Slogi'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska  sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2008. godinu u iznosu od 2.000,00 KM. 

 
II 

 

Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu za namjene – 
izmirenje troškova odigravanja utakmica na domaćem i 
gostujućem terenu i izmirenje obaveza prema 
Nogometnom savezu FBiH. HNK ''Sloga'' je obavezna da  
dostavi  Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima 
Službi za gospodarstvo , financije  i stradalnike rata 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2008.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2009.godini sukladno sa 
člankom  4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 13/07).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun HNK ''Sloge'' broj 
3060440000016147 otvoren kod Hypo Group Alpe Adria 
banke. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
234. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-401/08 
Nadnevak : 23.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 
Omladinskom Centru Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
 
Omladinskom Centru Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2008. godinu u iznosu od 500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu za 
namjene – sufinanciranje  izmirenja materijalnih 
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troškova u II kvartalu tekuće godine. Udruženje je 
obvezno  da  dostavi  Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima Službi za gospodarstvo , financije  i 
stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2008.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2009.godini sukladno sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 13/07).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
3060440000011394 otvoren kod Hypo Group Alpe Adria  
banke. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
235. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-501/08 
Nadnevak : 23.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 
Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca 

I 
 
Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Gornji 
Vakuf-Uskoplje, odobravaju se financijska  sredstva iz 
Proračuna općine G. Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 
u iznosu od 1.500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
udruženjima grañana proisteklim iz rata proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu za 
namjene – izmirenje materijalnih troškova navedenog 
udruženja, pomoći članovima i održavanje Šehidskog 
mezarja. Organizacija je obavezna da  dostavi  Izvješće 
o namjenski utrošenim sredstvima Službi za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2008.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2009.godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 13/07).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedene udruge broj 
1990520008006862 otvoren kod ABS banke  d.d. 
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 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
236. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-291/08 
Nadnevak : 23.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 

Udruzi udovica i roditelja poginulih hrvatskih 
branitelja domovinskog rata podružnica Uskoplje 

I 
 
Udruzi udovica i roditelja poginulih hrvatskih branitelja 
domovinskog rata podružnica Uskoplje, Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se financijska  sredstva iz 
Proračuna općine G. Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 
u iznosu od 1.500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
udruženjima grañana proisteklim iz rata proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu za 
namjene – . Udruga je obavezna da  dostavi  Izvješće o 
namjenski utrošenim sredstvima Službi za gospodarstvo 
, financije  i stradalnike rata općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
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Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2008.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2009.godini sukladno sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 13/07).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedene udruge broj 
3382802200307580 otvoren kod UniCredit 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 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
237. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-397/08 
Nadnevak : 23.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 
Udruženju ilmijje Gornji Vakuf 

I 
 
Udruženju ilmijje Gornji Vakuf,  Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska  sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu u iznosu od 
1.500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi za obilježavanje vjerskih i državnih 
praznika Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu za namjene – organiziranje naučno-
kulturne posjete gradovima Istanbul, Edrina i Bursa u 
Turskoj. Udruženje ilmijje je obvezno  da  dostavi  
Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima Službi za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2008.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2009.godini sukladno sa 

člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 13/07).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog Udruženja broj 
1011310000020682 otvoren kod PBS 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 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
238. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-396/08 
Nadnevak : 23.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u ssvezi  sa člankom 11. i 12. Odluke 
o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 

Pčelarskom udruženju ''Smrča'' 
I 

 
Pčelarskom udruženju ''Smrča''  Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska  sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu u iznosu od 
400,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu za 
namjene – organizacija stručnih predavanja iz oblasti 
pčelarstva . Udruženje je obvezno  da dostavi  Izvješće 
o namjenski utrošenim sredstvima Službi za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2008.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2009.godini sukladno sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 13/07).   

 
III 
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Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1011310000010788-506211-928-1 otvoren kod PBS 
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 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
239. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-558/08 
Nadnevak : 27.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 
Mari Kolak 

I 
 
Mari Kolak iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska  sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2008. godinu u iznosu od 200,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 

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

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
        Marinko Krajina, dipl.ing 

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

Broj: 02-14-542/08 
Nadnevak : 27.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 

Franjki Milić 
I 

 
Franjki Milić iz Vrsa, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se financijska  sredstva iz Proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu u iznosu od 100,00 
KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 

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

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
241. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-601/08 
Nadnevak : 27.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 
Meñuopćinskom udruženju slijepih i slabovidih 

osoba Bugojno 
I 

 
Meñuopćinskom udruženju slijepih i slabovidih osoba 
Bugojno, odobravaju se financijska  sredstva iz 
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Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. 
godinu u iznosu od 400,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu za 
namjene – financiranje materijalnih troškova udruženja. 
Udruženje je obvezno  da dostavi  Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima Službi za gospodarstvo , financije  
i stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku 
od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2008.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2009.godini sukladno sa 
člankom  4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 13/07).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1011300000567811 otvoren kod PBS banke poslovnica 
Bugojno. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
242. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-651/08 
Nadnevak : 28.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 

SOS Dječjem selu BiH 
I 

 
SOS Dječjem selu BiH, odobravaju se financijska  
sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu u iznosu od 200,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu za 
namjene – pomoć za rad udruženja.  
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo , financije  i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1610000000000011 otvoren kod Raiiffeissen bank BH. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
243. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-599/08 
Nadnevak : 27.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  8. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 
JP ''Veterinarskoj stanici''d.o.o. Gornji Vakuf-

Uskoplje 
I 

 
JP ''Veterinarskoj stanici''d.o.o. iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, odobravaju se financijska  sredstva iz 
proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. 
godinu u iznosu od 5.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz članka I ove Odluke doznačit će se  JP 
''Veterinarskoj stanici''d.o.o. iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja 
na žiro račun broj 3382802200310005 otvoren kod PBS 
banke. 

III 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 241–Transfer za posebne namjene-zaštita od 
prirodnih i drugih nesreća proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008.godinu, imajući u vidu da se 
radi o izdacima na ime pomoći u suzbijanju nastanka 
bruceloze koja bi izazvala štetne posljedice po zdravlje 
stanovnika ove općine i šire. 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  
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O b r a z l o ž e nj e 
 
JP ''Veterinarska stanica''d.o.o. iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja se dana  23.05.2008.godine putem direktora 
gospodina Marinka Barnjaka obratila Općinskom 
načelniku sa zahtjevom za uplatom iznosa od 5.000,00 
KM,a na ime kontrole i poduzimanja mjera u 
sprečavanju stvaranja izvora zaraze bruceloze i širenja 
iste. Budući da se radi o namjenski izdvojenim 
novčanim sredstvima, obvezu je se ovlašteni 
predstavnik navedenog poduzeća  da o realizaciji 
kontrole i  poduzimanja mjera u sprečavanju stvaranja 
izvora zaraze bruceloze i širenja iste obavijesti 
Općinskog načelnika u roku od 15 (petnaest) dana. 
Sukladno  stavku  2. i 4. Zaključka Općinskog vijeća o 
Izvješća o radu JP ''Veterinarske stanice''d.o.o. broj 01-
24-440/08 od 05.05.2008.godine odobrena su 
financijska  sredstva iz proračuna  općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2008.godinu i  odlučeno je kao u izreci ove 
Odluke. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
244. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-520/08 
Nadnevak : 22.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  8. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 

JKP ''Radovini''d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 
I 

 
JKP ''Radovina''d.o.o. iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
odobravaju se financijska  sredstva iz proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu u iznosu od 
878,05 KM. 

II 
 
Sredstva iz članka I ove Odluke doznačit će se  Javnom 
poduzeću Elektroprivredi BiH d.d Sarajevo,  podružnica 
''Elektrodistribucija ''Zenica na žiro račun broj 
1011310000079270 otvoren kod PBS banke. 
 

III 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa 
pozicije–Tekuća rezerve proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2008.godinu, isvibanj ući u vidu da se 
radi o nepredviñenim izdacima na ime pomoći JKP 
''Radovina'' d.o.o. za priključak  mjernog mjesta 
električne energije navedenog poduzeća  (šifra 4026). 
 

IV 
 

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

O b r a z l o ž e nj e 
 
JP Elektroprivreda BiH se dana  21.05.2008.godine 
putem Rukovodioca PJD Gornji Vakuf-Uskoplje 
gospodina Edina Adžemovića obratila Općinskom 
načelniku sa zahtjevom za uplatom iznosa od 878,05 
KM na ime uplate priključka novog mjernog mjesta 
električne energije za JKP ''Radovina''d.o.o. kako bi se 
postupak priključka proveo u cijelosti, i omogućio 
napajanje električnom energijom za navedeno 
poduzeće. Iznos od 878,05  KM odnosi se na dug za 
utrošenu električnu energiju JKP ''Radovina'' d.o.o. za 
mjerno mjesto 778204 sa danom 30.04.2008.godine, a 
koji JKP ''Radovina'' d.o.o. nije trenutno u mogućnosti 
izmiriti. 
Budući da se radi o namjenski izdvojenim novčanim 
sredstvima, obvezu ju se ovlašteni predstavnici  
navedenih poduzeća  da o realizaciji aktivizacije novog 
mjernog mjesta za potrošača JKP ''Radovina'' d.o.o. 
obavijeste Općinskog načelnika u roku od 15 (petnaest) 
dana.Razmatrajući zahtjev i imajući u vidu činjenicu da 
se radi o priključku poduzeću JKP ''Radovina'', čiji je 
osnivač Općina  odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

         Marinko Krajina, dipl.ing 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
245. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-498/08 
Nadnevak : 21.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi  sa člankom  11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 
Omladinskom centru Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
 
Udruženju grañana ''Omladinskom centru'' Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se financijska  sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. 
godinu u iznosu od 160,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz članka I ove Odluke doznačit će se  na žiro 
račun ''Omladinskog centra'', broj 3060440000011394, 
otvorenim u Hypo Group Alpe Adria banci, sa svrhom 
uplate''Posjeta  Interkulturalnom kampu u  Švicarskoj- 
Trogenu za djecu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja''. 

 
III 
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Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239–Ostali grantovi pojedincima proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.godinu. 
 

IV 
 
Kako se radi o namjenskim sredstvima izdvojenim iz 
proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008. 
godinu, obvezu je se ''Omladinski centar'' da o 
namjenskom utrošku sredstva dostavi  financijski i 
narativni izvješće Službi za gospodarstvo , financije  i 
stradalnike rata u roku od trideset (30) dana, od dana 
prijema/utroška sredstava. 

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

O b r a z l o ž e nj e 
 
Gña Jasminka Drino-Kirlić u ime Omladinskog centra 
Gornji Vakuf-Uskoplje, obratila se dana 20.05.2008. 
godine Općinskom načelniku sa zahtjevom za novčanu 
pomoć, u  implementaciji projekta ''Učestvovanje u 
Interkulturalnom kampu u Švicarskoj djece  iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplje''. Cilj projekta je omogućiti djeci odmor 
i upoznavanje sa drugim kulturama i običajima kroz 
posjetu dječjem selu Pestalozzi u Trogenu. Odobrena 
sredstva će se iskoristiti za sufinanciranje  troškova koje 
iziskuje izdavanje putnih isprava-viza za 20 
(dvadesetero) djece sa područja naše Općine. 
Sukladno  navedenom, odlučeno je kao u izreci ove 
Odluke. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Marinko Krajina, dipl.ing 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
246. Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
- OPĆINSKI NAČELNIK – 
 
Broj: 02-14-86-4/08 
Nadnevak :  30.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), i članka 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 

svibanj  2008. godine 
I 

  
Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec svibanj  2008. 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 
12,00 KM po radnom danu za stvarno zaposlenog 
radnika za mjesec svibanj  2008. godine. 
 

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

           OPĆINSKI NAČELNIK 
         Marinko Krajina, dipl.ing 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
247. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-89-5/08 
Nadnevak : 30.05.2008.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), u svezi  sa člankom  11. i  12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2008. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 13/07), i u svezi  Odluke o utvrñivanju 
naknade za članove Izborne povjerenstva općine Gornji 
Vakuf - Uskoplje broj 01-05-320/07, Općinski načelnik , 
d o n o s i : 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. godinu 
Općinskom izbornom povjerenstvu 

I 
 
Članovima Općinskog izbornog povjerenstva, 
odobravaju se financijska  sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2007. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM (po 200,00 KM svakom članu 
Povjerenstva). 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 120 –Ostali transferi-Transferi za izbore i izborno 
povjerenstvo Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
za 2008. godinu za namjene – naknada članovima 
Općinskog izbornog povjerenstva za mjesec svibanj  
2008 i to kako slijedi: 
 
1. Branku Matijaniću  
2. MelikiGigović  
3. Senadi Čatić 
4. Šahbazu Zekotić 
5. Mati Mlakić  

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo , financije  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 
         Marinko Krajina, dipl.ing 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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KAZALO           str: 
 
Općinsko vijeće: 
 
215. Z A K L J U Č A K o Izvješću o radu Općinskog    
       javnog  pravobranilaštva  Bugojno  za 2007.godinu   
      ----------------------------------------------------------131 
216. Z A K L J U Č A K o Izvješću  Povjerenstva za   
       utvrñivanje prijedloga grba i stijega općine  Gornji   
       Vakuf-Uskoplje---------------------------------------131 
217. O D L U K U o utvrñivanju grba i stijega  Općine   
       Gornji Vakuf-Uskoplje ------------------------------131 
218. O D L U K Uo izmjenama i dopunama  Odluke o   
       organiziranju i radu JU Centra  za obrazovanje i   
       kulturu Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ------------140 
219. Z A K L J U Č A K o davanju suglasnosti Sofić   
       Osmanu  ----------------------------------------------140 
220. Z A K L J U Č A K o cjeniku usluga JKP   
       «Radovina» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje--------140 
221. R J E Š E N J E o dodjeli »Rose Wood» d.o.o.   
       zastupano po ravnatelju Enesu Čemer iz Gornjeg   
       Vakufa –Uskoplje, -----------------------------------141 
222. R J E Š E N J E o dodjeli u korist   Službe za   
       zapošljavanje KSB iz Travnika -------------------- 142 
223. R J E Š E N J E o dodjeli u korist UTD «BEST «   
       d.o.o. Travnik  zastupan po direktoru Mati Rajiću iz   
       Travnika-----------------------------------------------143 
224. R J E Š E N J E o dodjeli u korist Derviša     
       Čauševića    sina Delije, iz Voljica općina Gornji   
       Vakuf- Uskoplje -------------------------------------144 
225. O D L U K U o utvrñivanju osnovice za plaće   
       općinskih funkcionara, službenika i namještenika   
       općine Gornji Vakuf-Uskoplje ---------------------145 
226. O D L U K U o pokretanju postupka likvidacije   
       ZZ »Vranica» ----------------------------------------145 
227. O D L U K U o usvajanju dokumenta Okvirnog   
       proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje 2009-  
       2011. godina ----------------------------------------145 
228. Operativni proračunski kalendar za izradu i   
       donošenje proračuna i financijskog plana u okviru   
       budžetskog procesa općine Gornji Vakuf-Uskoplje   
      ----------------------------------------------------------150 
229. Z A K L J U Č A K o izmještanju lagera Šumarije    
       Gornji Vakuf-Uskoplje  iz naselja Batuša --------152 
230. Z A K L J U Č A K O Informaciji o komunalnom   
       redu  u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje ------------152 
231. O D L U K U o proglašenju Dana općine Gornji   
       Vakuf-Uskoplje --------------------------------------152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Općinski načelnik: 
 
232. O D  L  U  K  U o odobravanju sredstava iz   
       Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.   
       godinu za SKISO ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje    
      -----------------------------------------------152 
233. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.   
       godinu HNK ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje -----153 
234. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.   
      godinu Omladinskom Centru Gornji Vakuf-Uskoplje   
      ----------------------------------------------------------153 
235. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.   
       godinu Organizaciji porodica šehida i poginulih   
       boraca ------------------------------------------------154 
236. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
        Proračuna općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2008.   
        godinu Udruzi udovica i roditelja poginulih   
        hrvatskih branitelja domovinskog rata podružnica   
        Uskoplje ---------------------------------------------154 
237. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
        Proračuna općine Gornji Vakuf –Uskoplje za 2008.   
        godinu Udruženju ilmijje Gornji Vakuf ----------155 
238. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
        Proračuna općine Gornji Vakuf –Uskoplje za 2008.   
        godinu Pčelarskom udruženju ''Smrča''----------155 
239. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.   
       godinu Mari Kolak -----------------------------------156 
240. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
        Proračuna općine Gornji Vakuf -Uskoplje za 2008.        
        godinu Franjki Milić --------------------------------156 
241. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.   
       godinu Meñuopćinskom udruženju slijepih i   
       slabovidih lica Bugojno ---------------------------156 
242. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.   
       godinu SOS Dječjem selu BiH----------------------157 
243. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.   
       godinu JP ''Veterinarskoj stanici''d.o.o. Gornji   
       Vakuf-Uskoplje --------------------------------------157 
244. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.   
       godinu JKP ''Radovini''d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje   
       ---------------------------------------------------------158 
245. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.   
       godinu Omladinskom centru Gornji Vakuf-Uskoplje   
       ---------------------------------------------------------158 
246. O  D  L  U  K  U o isplati novčane naknade za topli   
       obrok za svibanj 2008. godine --------------------159 
247. O D  L  U  K  U O odobravanju sredstava iz   
       Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.   
       godinu Općinskom izbornom povjerenstvu -----159 
 

Izdavatelj : Općina Gornji Vakuf – Uskoplje ; Branitelja grada bb 
Odgovorni urednik : Senad Prijić  , tajnik  općine 

tel. 030 265 – 403 , 265 – 303 , fax. 030 265 - 703 
 


