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Godina IX , broj  4                     08. 05. 2009.                Hrvatski  jezik 
 
Općinsko vijeće: 
144. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 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 4. sjednici održanoj dana 30. 
04. 2009.godine, d o n i j e l o   j e; 

 
Z A KL J U Č A K 

o davanju podrške Projektu OSCE-a «Lokalno je 
primarno»  za  Općinu Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
1. Daje se podrška realizaciji Projekta OSCE-a 

«Lokalni je primarno», komponenta 2.-Upravljanje 
Općinom i preuzimanje odgovornosti, za Općinu 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana, od dana 

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

 
Broj;01-05-94/09 
Gornji Vakuf–Uskoplje 
04.05.2009.god.           PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
145.Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj:1/01 i 3/05 ) i članka 30. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje («Služeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
broj: 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj dana 30. 04. 
2009.godine, donijelo je: 

Z A KL J U Č A K 
o Izvješću o radu JKP «Radovina» d.o o. 
Gornji Vakuf–Uskoplje za 2008.godinu 

 
1. Ne prihvata se Izvješće o radu JKP «Radovina» 

d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, za 2008.godinu,  broj: 
121/09 od 15.04.2009.godine, kao nepotpuno, te 
se vraća predlagatelju na doradu i da  konačan 
tekst Izvješća o radu za 2008.godinu dostavi za 
narednu sjednicu Općinskog vijeća. 
 

2. Obvezuje se Uprava JKP «Radovina» d.o.o. Gornji 
Vakuf-Uskoplje, da za narednu sjednicu Općinskog 
vijeća dostavi i Plan rada za 2009.godinu. 

 
3.    Zadužuje se Uprava JKP «Radovina» d.o.o. Gornji  

Vakuf-Uskoplje, da zakaže Skupštinu društva, 
najkasnije do 15.05.2009.godine na kojoj će se  

 razmotriti poslovanje poduzeća, uključujući i 
razmatranje pitanje odgovornosti Nadzornog vijeća 
i ravnatelja poduzeća. 

 
4. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

 
Broj;01-23-97/09 
Gornji Vakuf–Uskoplje 
04.05.2009.godine          PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
146. 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 br. 1/01 i 3/05), 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 4. 
sjednici održanoj dana 30. 04. 2009.godine, donijelo je: 

 
Z A KL J U Č A K 

o Izvješću o radu JKP «VIK» d.o.o. 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.godinu 

 
1. Ne prihvata se Izvješće o radu JKP «VIK» d.o.o. 

Gornji Vakuf-Uskoplje, broj: 34/09 od ožujka 
2009.godine, kao nepotpuno, te se vraća 
predlagatelju na doradu i da  konačan tekst 
Izvješća o radu za 2008.godinu dostavi za narednu 
sjednicu Općinskog vijeća. 
 

2. Obvezuje se Uprava JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-
Uskoplje, da za narednu sjednicu Općinskog vijeća 
dostavi i Plan rada za 2009.godinu. 

 
3. Zadužuje se Uprava JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-

Uskoplje da zakaže Skupštinu društva, najkasnije 
do 15.05.2009.godine na kojoj će se razmotriti 
poslovanje poduzeća. 

 
4. Zaključak stupa na snagu narednog dana, od dana 

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

 
Broj;01-23-98/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.godine          PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing.. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
147. 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. 
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glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje br. 1/01 i 3/05), 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 4. 
sjednici održanoj dana 30. 04. 2009.godine, donijelo je: 

 
Z A KL J U Č A K 

o Izvješću o radu JU Ljekarna Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2008.godinu 

 
1. Ne prihvata se Izvješće o radu JU Ljekarna Gornji 

Vakuf-Uskoplje od 13.04. 2009.godine, kao 
nepotpuno, te se vraća predlagatelju na doradu i 
da  konačan tekst Izvješća o radu za 2008.godinu 
dostavi za narednu sjednicu Općinskog vijeća. 

 
2. Obvezuje se Uprava JU Ljekarna Gornji Vakuf-

Uskoplje da za narednu sjednicu Općinskog vijeća 
dostavi i Plan rada za 2009.godinu. 

 
3. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

 
Broj;01-37-101/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.god.           PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
148. 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 br. 1/01 i 3/05), 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 4. 
sjednici održanoj dana 30. 04. 2009.godine, donijelo je: 

 
Z A KL J U Č A K 

o Izvješću o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2008.godinu 

 
1. Ne prihvata se Izvješće o radu JU Dom zdravlja 

Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008.godinu br. 94/09 od 
13.04. 2009.godine, kao nepotpuno, te se vraća 
predlagatelju na doradu i da  konačan tekst 
Izvješća o radu za 2008. godinu dostavi za narednu 
sjednicu Općinskog vijeća. 

 
2. Obvezuje se Uprava JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-

Uskoplje da za narednu sjednicu Općinskog vijeća 
dostavi i Plan rada za 2009.godinu. 

 
3. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

 
Broj;01-37-100/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.god.                                  PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
149. 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 br. 1/01 i 3/05), 

Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 4. 
sjednici održanoj dana 30. 04. 2009.godine, donijelo je: 

 
Z A KL J U Č A K 

o Izvješću o radu JU Centar za obrazovanje i 
kulturu Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008.godinu 
 
1. Ne prihvata se Izvješće o radu JU Centar za 

obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2008.godinu  br.01/2-14/7-29/09 od 14.04. 
2009.godine, kao nepotpuno, te se vraća 
predlagatelju na doradu i da  konačan tekst 
Izvješća o radu za 2008.godinu dostavi za narednu 
sjednicu Općinskog vijeća. 

 
2. Obvezuje se Uprava JU Centar za obrazovanje i 

kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje da za narednu 
sjednicu Općinskog vijeća dostavi i Plan rada za 
2009.godinu. 

 
3.   Obvezuje se Uprava JU Centar za obrazovanje i    
      kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje, da izvrši usklañivanje 

službenog naziva općine u tekstu pečata sa 
registracijom kod nadležnog Suda u roku od 30 
dana, od dana stupanja na snagu ovog Zaključka. 

 
4. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

 
Broj;01-40-102/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.god.             PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
150. 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 br. 1/01 i 3/05), 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 4. 
sjednici održanoj dana 30. 04. 2009.godine, donijelo je: 
 

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

pravobranilaštva Bugojno za 2008.godinu 
 
1. Ne prihvata se Izvješće o radu Općinskog javnog 

pravobranilaštva Bugojno br.JP-24/09 od 11.03. 
2009.godine, kao nepotpuno, te se vraća 
predlagatelju na doradu i da  konačan tekst 
Izvješća o radu za 2008.godinu dostavi za narednu 
sjednicu Općinskog vijeća. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

 
Broj;01-08-96/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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151. 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 br. 1/01 i 3/05), 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 4. 
sjednici održanoj dana 30. 04. 2009.godine, donijelo je: 

 
Z A KL J U Č A K 

o Izvješću o radu JP Veterinarska postaja d.o.o. 
Gornji Vakuf – Uskoplje  za 2008.godinu 

 
1. Ne prihvata se Izvješće o radu JP Veterinarska 

postaja d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje br. 02-14-
44/09 od 25.02.2009.godine, kao nepotpun, te se 
vraća predlagatelju na doradu i da  konačan tekst 
Izvješća o radu za 2008.godinu dostavi za narednu 
sjednicu Općinskog vijeća. 

 
2. Obvezuje se Uprava JP Veterinarska postaja d.o.o. 

Gornji Vakuf-Uskoplje da za narednu sjednicu 
Općinskog vijeća dostavi i Plan rada za 
2009.godinu. 

 
3. Zadužuje  se Uprava JP Veterinarska postaja d.o.o. 

Gornji Vakuf-Uskoplje da angažuje ovlaštenog 
vanjskog revizora da sačini reviziju finasijskog 
poslovanja poduzeća. 

 
4. Zadužuje se Uprava JP Veterinarska postaja d.o.o. 

Gornji Vakuf-Uskoplje da zakaže Skupštinu društva, 
najkasnije do 30.05.2009.godine na kojoj će se 
razmotriti poslovanje poduzeća. 

 
5. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

 
Broj;01-24-99/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.god. 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Krajina Marinko , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
152. Na temelju članka 18. Zakona o prekršajima protiv 
javnog reda i mira ("Službene novine KSB», broj: 7/00), 
članka 13. Zakona o principima lokalne samouprave u 
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj: 49/06), članka 38. točka 2. i 110. 
stavak 1. Statuta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje", 
broj:1/01 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 
4. sjednici održanoj dana  30.04.2009. godine, donijelo  
je: 

O D L U K U 
O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA 

 
I      OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 
 

Odlukom o prekršajima protiv javnog reda i mira (u 
daljnjem tekstu: Odluka) utvrñuju se prekršaji protiv 
javnog reda i mira na području općine Gornji Vakuf-

Uskoplje (u daljnjem tekstu: Općina) i prekršajne 
sankcije koje se izriču počiniocima prekršaja, a koji nisu 
propisani Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i 
mira. 

Članak 2. 
 
Prekršaji protiv javnog reda i mira, u smislu odredaba 
ove Odluke, su djela kojima se na nedozvoljen način 
remeti mir, red i normalan način života grañana, stvara 
neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje 
grañana na ulicama i drugim javnim mjestima, ili se na 
drugi način narušava javni red i mir grañana utvrñen 
ovom Odlukom.  

Članak 3. 
 

Za prekršaje protiv javnog reda, u skladu sa ovom 
Odlukom, može se izreći novčana kazna.   
 

Članak 4. 
 

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeće 
značenje:  
  
a)  "Javno mjesto" u smislu odredaba ove Odluke 

podrazumijeva se mjesto na koje je slobodan 
pristup pojedinačno neodreñenim licima, bez 
uslova ili pod odreñenim uvjetima.   

b) "Vračanje" je korištenje lakovjernosti osobe, 
najčešće proricanjem sudbine, odnosno 
budućnosti koje se odvija za novac ili drugu 
protuuslugu.  

  
II    PREKRŠAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA I   
        PREKRŠAJNE SANKCIJE 

   
Članak 5. 

 
(1) Novčanom kaznom od 100,00 KM kaznit će se za 

prekršaj:  
a)    ko uznemirava stanare upotrebom telefona,   
       zvonceta ili interfona ili kucanjem na vrata stana   
       bez potrebe, kao i radi prodaje robe, gatanja ili   
       proricanja sudbine ili pružanja usluga koje nisu   
       ugovorene ili naručene,   
b)    ko pršće prolaznike vodom prilikom pranja ulica,   
       pločnika ili dvorišta, zalijevanja vrtova ili travnjaka   
       ili od vozila u pokretu,   
c)    ko pere motorna vozila ili prosipa motorna ulja na   
       mjestima gdje to nije predviñeno.  
(2) Novčanom kaznom od 150,00 do 450,00 KM kaznit 

će se za prekršaj:   
a)    ko baca na prolaznike i vozila led ili snijeg savijen   

u grudve, kamenje ili druge predmete ili ko baca 
na prolaznike predmete, hranu ili prosipa tekućinu 
iz zgrada ili ograñenih prostora,   

b) ko piše grafite po fasadama i ulazima zgrada, 
javnim prijevoznim sredstvima, spomenicima, 
potpornim zidovima, reklamnim panoima i sl.   

c) ko lomi ili na drugi način oštećuje ili uništava 
sadnice i rasad na javnim površinama,   

d) ko se bavi prodajom ulaznica za sportske, 
bioskopske, ili druge priredbe na mjestima koja 
nisu odreñena za tu svrhu,   

e) ko pomjera kontejnere za smeće sa mjesta koja su 
utvrñena odlukom nadležnog organa ili ko odlaže 
smeće mimo kontejnera i ko pali vatru u i oko 
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kontejnera za smeće ili ko ošteti kontejner za 
smeće,   

f) ko ulazi ili se okuplja u napuštenim privatnim ili 
državnim objektima,   

g) ko postupa sa životinjama na način kojim izaziva 
uznemirenje ili negodovanje grañana, ili ko ne 
ističe upozorenja za opasnost na ulazu u 
zatvoreno dvorište ili drugi odreñeni prostor gdje 
su smještene opasne životinje ili ko uvodi životinje 
u prodavnice i slične objekte,   

h) ko kupa životinje ili ne ukloni nečistoću životinja 
na javnom mjestu,    

(3) Novčanom kaznom od 200,00 do 600,00 KM kaznit 
će se za prekršaj:  

a) ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili 
sličnim obmanjivanjem, ili ko objavljuje oglase, 
propagira ili na drugi način grañane poziva ili 
podstiče da se podvrgnu vračanju ili proricanju 
sudbine, ili ko u vračanju na bilo koji način 
pomaže licu koji se bavi tim aktivnostima,   

b) ko u svojstvu učesnika unosi alkoholna pića u 
sportske i kulturne objekte za vrijeme održavanja 
sportskih i kulturnih manifestacija,   

c) ko konzumira alkohol na otvorenim prostorima, 
parkovima, ispred prodavnica i drugim prostorima 
koji nisu za to predviñeni, ili ko omogući da se 
ispred prodavnice ili drugog poslovnog objekta ili 
prostora koji nisu za to predviñeni, konzumiraju 
alkoholna pića,   

d) ko nedozvoljeno koristi javnu površinu bez 
odobrenja nadležnog organa,   

e) ko prodaje robu ili pruža usluge na javnim 
površinama bez odobrenja nadležnog organa i bez 
obzira da li se nalazi u svojstvu trgovca,   

f) ko neovlašteno izvodi radove na instalacijama i 
provlači nove instalacije u stambenim zgradama 
za čije je izvoñenje potrebno odobrenje i 
suglasnost nadležnog organa,   

g) ko u zajedničkim dijelovima stambenih i drugih 
zgrada pali vatru,  

h) ko uništava uličnu rasvjetu, skida ili razbija 
lampione ili uništava rasvjetne stubove,  

i) za izvoñenje muzike uživo i uporaba ureñaja za 
reprodukciju muzike u ugostiteljskim objektima:   

-  u zatvorenom prostoru u ugostiteljskim objektima 
koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama ili 
njihovoj neposrednoj blizini, od 22,00-6,00 sati, 
izuzev ugostiteljskih objekata skupina barovi/noćni 
klub, noćni bar, disko klub-bar, kojima je 
posebnim propisom dozvoljeno izvoñenje muzike 
uživo i uporaba ureñaja za reprodukciju muzike.   

-  u baštama ugostiteljskih objekata koji se nalaze u 
stambeno-poslovnim zgradama ili njihovoj 
neposrednoj blizini od 22,00-6,00 sati, a uz 
uporabu pojačala zvuka od 21,00- 6,00 sati,   

-  u ugostiteljskim objektima koji se ne nalaze u 
stambeno-poslovnim zgradama ili njihovoj 
neposrednoj blizini u zatvorenim prostorima od 
00,00 - 6,00 sati, izuzev ugostiteljskih objekata 
skupina barovi, a u baštama tih objekata uz 
uporabu pojačala zvuka od 22,00 - 6,00 sati,   

j) roditelj, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika  
koji je učinio prekršaj protiv javnog reda i mira 
propisan ovom Odlukom, ako je izvršenje 
prekršaja posljedica njegovog propuštanja dužnog 
staranja o maloljetniku, a u mogućnosti je da 
takav nadzor vrši.   

Članak 6. 
 
Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM će 
se kazniti pravno lice, odnosno novčanom kaznom od 
200,00 do 600,00 KM odgovorno lice u pravnom licu, za 
prekršaje iz članka 5. stavak (1) točka c), stavak 2. 
točka d) stavak (3) točka b), c), d), e), f) i i)  ove 
odluke.  

Članak 7. 
 
Prihod ostvaren naplatom novčanih kazni propisanih 
ovom Odlukom je prihod Proračuna Općine.   
 
III   NADZOR   

Članak 8. 
 

Za provoñenje odredaba ove Odluke nadležna je 
Policijska postaja, izuzev kada postoji osnovana sumnja 
da su počinjeni prekršaji iz članka 5. stavka 2. točka h) 
stavka (3) toč. d), e) i f)  ove Odluke za čije provoñenje 
su nadležni odgovarajući inspekcijski organ.   
Nadzor nad provoñenjem odredaba ove Odluke, vrši 
Općinski načelnik putem nadležne općinske službe.  

  
Članak 9. 

 
Kada u vršenju službenih poslova i zadataka saznaju za 
prekršaj propisan ovom Odlukom, policijski službenici ili 
inspektori mogu privremeno oduzeti predmete koji su 
upotrebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili 
koji su nastali izvršenjem prekršaja, kao i predmete koji 
mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku.   
O privremenom oduzimanju predmeta policijski 
službenici ili inspektori licu od koga su predmeti oduzeti, 
izdaju potvrdu koja sadrži: naziv i sjedište organa čiji je 
policijski službenik ili inspektor oduzeo predmete, naziv, 
vrstu i količinu oduzetih predmeta, ime i prezime lica od 
kojeg su oduzeti predmeti i njegovu adresu, razlog 
oduzimanja, Nadnevak, vrijeme i mjesto oduzimanja, 
pečat i potpis policijskog službenika ili inspektora.  

 
Članak 10. 

 
Odredbe članka 11. Zakona o prekršajima protiv javnog 
reda i mira ("Službene novine SB Kantona ", broj 7/00), 
odgovarajuće se primjenjuju i kada je u pitanju 
postupak za oduzete predmete za prekršaje koji su 
propisani ovom Odlukom.  
 
IV     ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Članak 11. 

 
Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog 
roda u ovoj Odluci podrazumijeva uključivanje oba 
roda.   

Članak 12. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi 
Odluka o javnom redu i miru ("Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje", broj 1/02).   
 

Članak 13. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje".   
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Broj:01-04-103/09 
Gornji Vakuf-Uskoplje,   
04.05.2009.godine                    
                                                           PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
153. Na temelju članka 38. točka 2. i 110. stavak 1. 
Statuta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ("Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje", broj: 1/01 i 3/01) 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  4. sjednici održanoj 
30.04.2009. godine, d o n i j e l o  j e:   

 
O D L U K U 

O RADNOM VREMENU U ODREðENIM 
DJELATNOSTIMA 

 
I - OPĆE ODREDBE   

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrñuje se radno vrijeme i raspored 
dnevnog i sedmičnog radnog vremena u oblasti 
prometa robe na malo, zanatstva i oblasti uslužnih 
djelatnosti. 
Odredbe iz prethodnog stavka odnose se na pravna i 
fizička lica koja obavljaju navedenu djelatnost putem 
svojih prodavnica, radnji, poslovnih jedinica, radionica i 
sličnih prostora koji se nalaze na području općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (u daljnjem tekstu: Općina).  

  
Članak 2. 

 
Odredbama ove Odluke nisu obuhvaćene:  
 
- Poslovne jedinice - radnje koje pružaju 

ugostiteljske usluge tipa catering ( kantine i 
pripremnice obroka) uposlenim i članovima 
poduzeća, organizacija, udruženja i ustanova  

- na stovarišta u kojima se vrši promet robe na 
veliko  

-     na prodajna mjesta u sklopu pijaca i tržnica  
-     na prodavnice u sklopu hotela, benzinskih pumpe, i 

slično   
Članak 3. 

 
Radno vrijeme ne može biti kraće od 4 (četiri) sata prije 
i 3 (tri) sata poslije podne, a subotom 5 (pet) sati, osim 
ukoliko ovom Odlukom nije drugačije odreñeno. 
Minimalno radno vrijeme iz prethodnog stavka propisuje 
se radi zadovoljavanja potreba grañana.  
Radna sedmica za sve djelatnosti iz članka 1. ove 
Odluke ne može biti kraće od 6 radnih dana, izuzev ako 
ovom Odlukom nije drugačije odreñeno.    
  

Članak 4. 
 
Radno vrijeme može biti duže od minimalnog radnog 
vremena utvrñenog ovom Odlukom ukoliko privredni 
subjekt koji obavlja pomenutu djelatnost donese takvu 
odluku. 
Dnevni raspored, početak i završetak radnog vremena, 
u okvirima radnog vremena odreñenog ovom Odlukom, 
utvrñuje poslovodno tijelo pravnog lica, odnosno vlasnik 
radnje.   

Članak 5. 
 
Obavijest o radnom vremenu mora se istaći na vidnom 
mjestu na ulazu u poslovne prostorije.  
  
II - RADNO VRIJEME PRODAVNICA NA MALO  
 

Članak 6. 
 
U prodavnicama u kojima se vrši promet na malo 
prehrambenim proizvodima mora se obezbijediti radno 
vrijeme svakim radnim danom od 7 do 20 sati, a 
subotom od 7 do 18 sati, s tim da mogu produžiti radno 
vrijeme.  
Izuzetno od odredaba prethodnog stavka prodavnice 
koje ne mogu obezbijediti neprekidno radno vrijeme, 
mogu raditi dvokratno, a u skladu sa odredbama Članka 
3. ove Odluke.  

 
Članak 7. 

 
Prodavnice u kojima se vrši promet na malo 
neprehrambenim proizvodima moraju obezbjediti 
minimalno radno vrijeme u skladu sa članom 3. ove 
Odluke. 
Izuzetno od prethodnog stavka prodavnice u "ekstra" i 
"prvoj" poslovnoj zoni obezbijedit će radno vrijeme 
svakim radnim danom od 8 do 20 sati, subotom od 9 do 
14 sati, s tim da mogu produžiti radno vrijeme.  
  
 III - RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH I   
         TURISTIČKIH OBJEKATA  
  

Članak 8. 
 
Ugostiteljski objekti u kojima se pružaju ugostiteljske 
usluge obezbijedit će minimalno radno vrijeme u skladu 
sa odredbama Članka 3. ove Odluke.  
Prema vlastitom izboru, ugostiteljski objekti mogu biti 
jedan dan u sedmici zatvoreni. Iznimno od odredbe 
prethodnog stavka ovog članka , noćni klub, noćni bar, 
disco-klub i disco-bar, mogu biti zatvoreni više dana u 
sedmici.  

Članak 9. 
 
U objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost 
odreñuje se završetak radnog vremena najkasnije do 23 
sata, odnosno 24 sata u ljetnom razdoblju (01.06. do 
30.09.).  
Odredbe ovog članka ne odnose se na radno vrijeme 
hotela, motela, planinarskih domova i pansiona.  
Za dicko klubove i noćnih barove odreñuje se završetak 
radnog vremena najkasnije do 3,00- ujutro. 
Radno vrijeme ljetnjih bašti-terasa,  bez obzira da li 
obavljaju djeltnost samostalno ili u sastavu nekog od 
tipova ugostiteljskih objekata, odreñuje se do 23 sata. 
Izvoñenje muzike uživo i uporaba ureñaja za 
reprodukciju muzike poslije 22 sata regulirana je 
Odlukom o prekršajima protiv javnog reda i mira. 
   

Članak 10. 
 
Općinski načelnik putem nadležne službe, a na zahtjev 
ugostitelja može odrediti drugačiji početak i završetak 
radnog vremena ugostiteljskih objekata u slučaju: 
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1. kad se u ugostiteljskom objektu organizuju doček 
Nove godine, svadbe, maturske, vjerske i druge 
prigodne proslave za odreñeni broj gostiju, uz uvjet 
da se ne narušava javni red i mir, 

2. u razdoblju održavanja kulturnih manifestacija, 
3. kada se radi o specifičnoj i nepredviñenoj situaciji 

koja nije regulirana ovom Odlukom. 
 
Općinski načelnik putem nadležne službe donosi 
rješenje za svaki pojedinačni slučaj, na temelju 
pismenog zahtjeva ugostitelja, podnesenog najkasnije 3 
dana prije nastupa situacije zbog koje se traži drugačije 
radno vrijeme. 

 
IV - RADNO VRIJEME ZANATSKIH DJELATNOSTI  
 

Član 11. 
 
Objekti u kojima se obavlja zanatska djelatnost moraju 
obezbijediti minimalno radno vrijeme u skladu sa 
članom 3. ove Odluke svakog radnog dana.  
 
V - OGRANIČENJE RADNOG VREMENA 
  

Član 12. 
 
Ukoliko na vršenju ugostiteljske, zanatske ili druge 
djelatnosti na rad objekta učestalo dolaze primjedbe 
grañana koji rade ili stanuju u susjedstvu (u svezi sa 
bukom, remećenjem javnog reda i mira, ukoliko radom 
objekta dolazi do štetnog utjecaja na okoliš ili 
zagañenja ili se pak krše odredbe ove Odluke), Općinski 
načelnik putem nadležne službe, po prethodno 
pribavljenom mišljenju Policijske postaje može ograničiti 
rad u objektu do 22 sata, a najduže do 12 mjeseci. 
Izuzetno od odredaba prethodnog stavka ne može se 
ograničiti radno vrijeme za zanatske i druge djelatnosti 
koje se po prirodi tehnološkog procesa moraju obavljati 
neprekidno, danju i noću, odnosno samo noću, ako su 
ispunjeni svi tehnički uvjeti da se obavljanjem 
djelatnosti spriječi širenje buke. 
  

Član 13. 
 
Zahtjev za pokretanje postupka za ograničenje radnog 
vremena može podnijeti Savjet mjesne zajednice, a na 
inicijativu grañana. Općinski načelnik putem nadležne 
službe donosi rješenje o ograničenju radnog vremena 
koje se dostavlja imaocu radnje - pravnom licu, 
nadležnoj inspekciji i podnosiocu zahtjeva za 
ograničenje radnog vremena.  
 

Član 14. 
 
Pravno lice, odnosno imalac ugostiteljskog ili drugog 
objekta kome je ograničeno radno vrijeme može 
pokrenuti postupak za ukidanje ograničenja radnog 
vremena tek nakon proteka roka od 6 mjeseci od 
pravosnažnosti rješenja o ograničenju radnog vremena.  
Prilikom odlučivanja o zahtjevu iz prethodnog stavka 
ovog Članka pribavlja se mišljenje Policijske postaje i 
Savjeta mjesne zajednice.  
 
VI - KAZNENE ODREDBE  
 

Član 15. 
 

Novčanom kaznom od 100 do 800 KM kaznit će se 
pravno lice i imalac radnje ako:  
1. odredi radno vrijeme suprotno odredbama ove 

Odluke (Člankovi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11)  
2. na propisan način ne istakne obavijest o radnom 

vremenu (Članak 5.).  
 

Novčanom kaznom od 1000 do 2000 KM kaznit će se 
pravno lice i imalac radnje ako:  
1.  ugostiteljski objekat drži otvorenu duže od 23 sata, 

odnosno od 24 sata u ljetnom razdoblju, te ljetnu 
baštu-terasu duže od 22 sata (Članak 9.)  

2.  ako se ne pridržava rješenja nadležne općinske 
službe o ograničenju radnog vremena (Članak 12.)  

Za prekršaje iz stavka 1 i 2 ovog Članka novčanom 
kaznom od 50 do 500 KM kaznit će se odgovorna osoba 
pravnog subjekta.  
 
VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Članak 16. 

 
Općinski načelnik može, za djelatnosti iz Članka 1. ove 
Odluke, zaključkom odrediti drugačije radno vrijeme u 
dane praznika od radnog vremena propisanog Odlukom 
ukoliko ocijeni da za to postoji potreba.  

 
Članak 17. 

 
Nadzor nad sprovoñenjem odredaba ove Odluke vrše 
nadležne inspekcije  Kantona Središnja Bosna. 
Podnošenje prijava za prekršaje vrše inspekcijske 
službe iz stavka 1. ovog članka po službenoj dužnosti ili 
po obavijesti Policijske postaje GornjiVakuf-Uskoplje.  
 

Članak 18. 
 
Subjekti koji obavljaju djelatnost iz članka 1. ove 
Odluke dužni su svoje radno vrijeme uskladiti sa 
odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana 
njenog stupanja na snagu.  

Članak 19. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 
Odluka o radnom vremenu u odreñenim djelatnostima 
("Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje", 
broj 1/02 i 2/05).  

Članak 20. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje".  
 
Broj: 01-034-104/09  
Gornji Vakuf-Uskoplje,     
04.05.2009.godine       
                                                           PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
154. Na temelju članka 25. stavak 2. Zakona o 
grañevnom zemljištu («Službene novine Federacije 
BiH», broj: 25/03), i  članka 111. stavak 3. Statuta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», broj: 1/01, 3/05)  i članka 30. 
Poslovnika o radu  općinskog vijeća općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
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Uskoplje», broj 1/01, 3/05) odlučivajući o ponudi 
Franjevački samostan Fojnica iz Fojnice, zastupan po 
Fra. Mirku Majdandžiću, gvardijanu iz Fojnice, Općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 4.sjednici 
održanoj dana 30.04.2009. d o n i j e l o    j e: 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Ne prihvata se ponuda  Franjevačkog samostana 
Fojnica, zastupana po Fra. Mirku Majdandžiću, 
gvardijanu iz  Fojnice, za preuzimanje u korist 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje neizgrañenog 
grañevnog zemljišta označenog kao k.č.7/52 
površine 517 m2 i k.č.7/81 površine 60 m2 obje 
upisane u zk. ul. broj 3401 k.o. Gornji Vakuf, kao 
društveno vlasništvo sa pravom korištenja 
Franjevačkog   samostana, sa dijelom 1/1 

 
2. Dozvoljava se ranijem vlasniku da u zemljišnim 

knjigama, putem pravnog posla, prenesu pravo 
korištenja na treće osobe, ali ne po nižoj cijeni od 
one koja je ponuñena općini. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Franjevački samostan Fojnica iz Fojnice, zastupan po 
Fra. Mirku Majdandžiću, gvardijanu iz Fojnice, obratio 
se zahtjevom putem Općinske službe za imovinsko-
pravne poslove i katastar, Općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, sa ponudom da Općina preuzme 
od istog, kao ranijeg vlasnika, neizgrañeno grañevno 
zemljište označeno kao k.č. 7/52 površine 517 m2 i 
k.č.7/81 površine 60 m2 obje upisane u zk. ul. broj 
3401 k.o. Gornji Vakuf. 
Budući da nije više zainteresiran da drži u posjedu 
navedeno zemljište, a potreban mu je novac, obratio se 
sa ovom ponudom prvo Općini, jer Općina ima 
prvenstveno pravo preuzimanja neizgrañenog gradskog 
grañevnog zemljišta. 
U navedenoj ponudi naznačio je da za preuzeto 
zemljište traži naknadu od  10.000,00 KM. 
Budući da Općina nije zainteresirana za preuzimanje 
navedenog zemljišta, te je odlučeno kao u točki 1. u 
dispozitivu ovog zaključka, pa raniji vlasnik može 
prenijeti privremeno pravo korištenja  na treće osobe, 
ali ne po nižoj cijeni od ove koja je ponuñena Općini. 
 
Na temelju izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu. 
  
Ovaj zaključak nema karakter upravnog akta, i protiv 
njega se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti Upravni 
spor. 
 
Broj:01-31-105/09                                                              
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                        
04.05.2009. godine          
                                                           PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
155. 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), postupajući po zahtjevu «Saraj-
Komerca» d.o.o. po ravnatelju Emiru Čoliću iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja, za dodjelu grañevnog  zemljišta u 

državnom vlasništvu radi izgradnje proizvodnog 
objekta, Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 30.04.2009. godine  
d o n i  j e l o   j e: 

RJ E Š E N J E 
 
«SARAJ–KOMERC» d.o.o. zastupano po ravnatelju Čolić 
Emiru iz Gornjeg Vakufa–Uskoplje, dodjeljuje se pravo 
korištenja na neizgrañenom grañevnom zemljištu u 
državnoj svojini označeno kao k.č. 1493/18 površine 
4365 m2  i k.č.1493/19 u površini od 620 m 2 upisane u 
el. zk. uložak broj  68  k.o. Gornji Vakuf, (podaci starog 
premjera), radi proširenja parcele označene kao 
k.č.1561 k.o. Gornji Vakuf upisana u el. zk.ul. broj 1331 
u vlasništvu «Saraj-Komerc» d.o.o. Gornji Vakuf-
Uskoplje, a u cilju formiranja grañevne  parcele radi 
izgradnje proizvodnog objekta.             
Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno 
zemljište u iznosu od 34.895,00 KM, 
(slovima:tridesetčetirihiljadeosamstodevedesetpetkonve
rtibilnihmaraka), na račun Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, po pravosnažnosti ovog rješenja. 
Imenovanom se ne može izvršiti uknjižba  prava 
korištenja radi grañenja u katastru nekretnina i 
zemljišnoj knjizi, dok nadležnoj Općinskoj službi ne 
podnesu dokaz da je platio gore navedenu naknadu. 
Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Bugojno, će 
nakon pravosnažnosti ovog rješenja i isplate utvrñene 
naknade na temelju istog upisati pravo iz točke 1. u 
dispozitivu ovog rješenja  u korist  D.O.O. »Saraj-
Komerc« po ravnatelju Emiru Čoliću iz Gornjeg Vakufa–
Uskoplja, sa  1/1 dijela.  

O b r a z l o ž e n j e 
 
D.O.O. «SARAJ-KOMERC« zastupan po ravnatelju 
Emiru Čoliću iz  Gornjeg Vakufa–Uskoplja, obratio se 
putem Općinske službe za imovinsko-pravne poslove i 
katastar, Općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, sa zahtjevom da mu se u skladu sa 
urbanističkom suglasnosti dodjeli neizgrañeno 
grañevno zemljište u državnoj svojini označeno kao 
k.č.1493/18 i k.č.1493/19 radi izgradnje proizvodnog 
objekta, a koja graniči sa parcelom označenom kao 
k.č.1561 u vlasništvu «Saraj-Komerc» d.o.o. Gornji 
Vakuf-Uskoplje . 
Uz zahtjev je priloženo slijedeće: 
- zemljišno-knjižni izvadak iz el. zk. ul. br. 1331 k.o. 

Gornji Vakuf 
- zemljišno-knjižni izvadak iz el.zk. ul. br. 68 k.o. 

Gornji Vakuf 
- urbanistička suglasnost 07/5-23-1378 od 05.11. 

2008 god. 
-     lokacijska skica terena 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je slijedeće: 
Uvidom u  zemljišno-knjižni  izvadak iz el. zk. ul. br. 
1331 k.o. Gornji Vakuf, utvrñeno je da je na parceli 
označenoj kao k.č.1561 upisano po kulturi glavica-
oranica u površini od 2800 m2 i da je na istom 
uknjiženo pravo vlasništva u korist «Saraj-Komerc» 
d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, sa dijelom 1/1. 
Uvidom u el. zk. uloška broj 68 k.o. Gornji Vakuf, 
utvrñeno je da je na parceli označenoj kao k.č. 1493/18 
i k.č.1493/19 (podaci starog premjera), uknjiženo 
državno vlasništvo sa pravom korištenja na 
neizgrañenom grañevnom zemljištu u korist  Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, sa 1/1 dijela.  
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Uvidom u urbanističku suglasnost broj: 07/5-23-1378 
od 05.11.2008. godine, vidljivo je da se daje načelna 
urbanistička suglasnost «Saraj-Komerc» d.o.o. Gornji 
Vakuf-Uskoplje za gradnju proizvodnog objekta parcele 
označene kao k.č.1561,1493/18 i 1493/19 (podaci 
starog premjera) k.o. Gornji Vakuf, u industrijskoj zoni 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Uvidom na licu mjesta, vještak-geometar je  izvršio 
identifikaciju zemljišta na koje se odnosi zahtjev i izjavio 
na licu mjesta je konstatirano da se radi o parceli 
označenoj kao k.č.1561 upisana u el. zk.ul.1331 na ime 
«Saraj Komerc» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, zatim o 
parceli označenoj k.č.1493/18 i k.č.1493/19 upisana u 
el. zk.ul. broj 68 k.o. Gornji Vakuf. Ove tri parcele 
nekad su predstavljale jedinstvenu grañevnu parcelu. U 
meñuvremenu došlo je do izmjene (proširenje grañevne 
parcele), a na parcelu 1493/8 koja je upisana u el. 
zk.ul. broj 68 na Općinu sa pravom korištenja kao i 
parcele 1493/18 i k.č.1493/19. Na licu mjesta urbanista 
je obilježio izgled nove grañevne parcele kao i oblik, a 
ja sam izvršio snimanje istih, obradu ovih podataka te 
sačinio B list odnosno, koncepirao njegov izgled, tako 
da će pored privatne parcele 1561 koja je već uknjižena 
na «Saraj-Komerc» biti i dalje parcele 1493/18 samo sa 
površinom od 4365 m2 i parcela 1493/19 sa površinom 
od 620 m2. Ovo proširenje je učinjeno na račun parcele 
k.č.1493/8 . Prijavni A i B list ću sačiniti nakon 
pravosnažnog rješenja o dodjeli i uskladiti ovakve 
opisane površine. 
Uviñaju prisutan referent za urbanizam, koji je izjavio 
da je grañevna parcela formirana dijelom od parcele 
označene kao k.č.1561 k.o. Gornji Vakuf, u vlasništvu 
«Saraj-Komerc» d.o.o., a dijelom od parcela u 
državnom vlasništvu označene kao k.č.1493/18 i 
k.č.1493/19 k.o. Gornji Vakuf. Isti je izjavio da se od 
gore pomenutih državnih parcela ne može formirati 
grañevna parcela, iz razloga što državne parcele 
nemaju pristupni put, a i same čine nepristupačan 
teren, te kao takve nisu podobne same za izgradnju. 
Služba za urbanizam je donijela načelnu  urbanističku 
suglasnost  broj i Nadnevak gornji kojom dozvoljava 
gradnju proizvodnog objekta na predmetnim državnim 
parcelama i parcelom u vlasništvu «Saraj-Komerc» 
d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje. 
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 podnosiocu  zahtjeva, pa je ovo 
Vijeće riješilo kao u točki 1. dispozitivu rješenja. 
Naknadu za dodijeljeno zemljište koja je utvrñena u 
članku 2. dispozitivu ovog rješenja na temelju  članka 
62. ZGZ-u, a njena visina utvrñena je sukladno sa 
tržišnom cijenom na lokalitetu industrijske zone 
«Batuški Lug».    

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

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti Upravni spor kod Kantonalnog suda 

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

 
Broj:01-31-106/09                                                                
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                       
04.05. 2009.godine                                PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»           
156. Na temelju članka 68. stavak  2. Zakona o 
vodama. (“Službene novine FBiH“ broj: 70/06), a i 
članka 43. Pravilnika o uvjetima  za odreñivanje zona 
sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje 
se koriste ili  planiraju da koriste za piće («Službene 
novine FBiH“, broj: 51/02), članka 38. točka 2. i članka 
110. stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", broj: 
1/01 i 3/05) i članka 23. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni  glasnik 
općine Gornji Vakuf - Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05), 
Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf - Uskoplje, na 
svojoj   4. sjednici   održanoj  30.  04.   2009.    godine,  
d o n i j e l o    j e: 

O D L U K U 
O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE 

SMRČEVICE“ DIJELA VODOVODNOG SUSTAVA 
GORNJI VAKUF - USKOPLJE 

 
I OPĆE ODREDBE 

Članak  1. 
 
Ovom Odlukom utvrñuju se zone sanitarne zaštite 
izvorišta vode za piće „Smrčevice“ (u daljem tekstu: 
izvorište), sa kojeg se vrši snadbijevanje vodom za piće 
potrošača na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje, 
veličina i granica zona sanitarne zaštite, mjere i režim 
zaštite, nadzor nad provoñenjem ove odluke, kaznene 
odredbe i druga pitanja od interesa za provoñenje 
sanitarne zaštite izvorišta. 

Članak  2. 
 

Izvorište je locirano kod ušća «Sikirskog potoka» koji se 
ulijeva u rijeku Vrbas, na lokalitetu udaljenom oko 15 
km sjeveroistočno od grada Gornji Vakuf - Uskoplje. 
 

Članak  3. 
 
Zaštita izvorišta vrši se uspostavljanjem i održavanjem 
zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera, koji su utvrñeni 
u skladu sa lokalnim uvjetima, na temelju provedenih 
istražnih radova i stručnog elaborata. 

 
Članak  4. 

 
Utvrñivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera vrši 
se u cilju zaštite voda izvorišta od svih vidova 
zagañenja i štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno 
djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na 
izdašnost izvorišta. 

Članak  5. 
 
Urbanističko ureñenje prostora, grañenje, privredne, 
poljoprivredne i druge djelatnosti mogu se vršiti samo 
na način i u mjeri koji su utvrñeni ovom Odlukom.  
Gospodarska društva, federalni, kantonalni i općinski 
organi uprave, druga pravna lica i grañani dužni su 
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pridržavati se odredbi ove Odluke i primjenjivati 
propisane mjere zaštite. 
 
II ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNE MJERE 

 
Članak  6. 

 
Sukladno sa Pravilnikom o uvjetima za odreñivanje zona 
sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje 
se koriste ili planiraju da koriste za piće („Službene 
novine  FBiH“, broj: 51/02), izvorište „Smrčevice“ 
predstavlja izvorište podzemnih voda u kraškim 
izdanima. 
Za izvorište «Smrčevice» utvrñuju se zone sanitarne 
zaštite, i to: 
1.  I  zaštitna zona – zona najstrožijeg režima zaštite,   
       koja je podijeljena na: 
a)  Ia zaštitnu zonu (zonu najstrožijeg režima zaštite –   
        zonu izvorišta); 
b)  Ib zaštitnu zonu (zonu najstrožijeg režima zaštite); 
2.  II   zaštitna zona – zona ograničenog režima zaštite; 
3. III  zaštitna zona – zona blagog režima zaštite. 
 
1.    Ia  ZAŠTITNA ZONA (ZONA NAJSTROŽIJEG   
             REŽIMA ZAŠTITE – ZONA IZVORIŠTA) 

 
Članak  7. 

 
Područje Ia zaštitne zone izvorišta obuhvata prostor 
oko vodo-zahvatnih objekata, kojim se vodo-zahvatni 
objekti štite od slučajnog ili namjernog zagañenja ili 
oštećenja. 
U geografskom smislu, granica Ia zaštitne zone proteže 
se od «Sikirskog potoka» i lokaliteta izvora na 
«Smrčevicama». 
Ukupna površina Ia zone oko izvorišta „Smrčevice“ 
iznosi 0,74 ha, dok je obim ovog područja 121 m. 
Pored izvorišta, Ia zaštitnom zonom štiti se i ponor i 
rasjedi u slivnom području. 

 
Članak  8. 

 
Pored područja iz članka 7. ove Odluke, zaštitnom 
zonom Ia štiti se i  ponori i rasjedi u slivnom području. 
Ponori će se utvrditi istražnim radovima. 
Granica Ia zaštitne zone ponora iz prethodnog stavka 
ovog članka nalazi se na udaljenosti od najmanje deset 
metara od ponora. 

Članak  9. 
 

Na području Ia zaštitne zone nalaze se slijedeći objekti: 
 1. kaptaža 
 2. sabirna galerija izvorišta 
Izvorište „Smrčevice“ se sastoji od kaptaže i sabirne 
galerije više izvorišta «Smrčevica» – (vrela profil I, 
profil II i profil III). Predviña se kaptaža armirano-
betonski objekt sa sabirnom galerijom, kojim se 
zahvataju karstna vrela na dužini cca 150 m,. Sabirna 
galerija na dužini cca 150 m, kupi vodu dovodi je 
kaptaže . Prelijevanje se vrši preko pravo-ugaonog 
preliva, gdje se mogu vršiti mjerenja zahvaćenih 
količina. 
Na objektima iz tačaka 1. do 2. prethodnog stavka ovog 
članka nalaze se pripadajuće armature, elektro-
instalacije i oprema i druga pripadajuća oprema. 
Pored objekta iz stavka 1. ovog članka, na području Ia 
zaštitne zone mogu se, uz primjenu propisanih mjera 

zaštite, graditi ili nalaziti i drugi vodoprivredni objekti, 
kao što su vodo-zahvatni objekti, rezervoari, crpne 
postaje, trafo-postaje, administrativni objekti, prilazni i 
unutrašnji putovi i drugi objekti koji su neophodni  za 
rad sustava za vodo-snabdjevanje. 

 
Članak  10. 

 
Vodoprivredni i drugi objekti iz članka 9. ove Odluke i 
njima pripadajuća oprema  u vlasništvu su „VIK“ Gornji 
Vakuf - Uskoplje. 
Javno komunalno poduzeće „VIK“ Gornji Vakuf-
Uskoplje, upravlja vodoprivrednim i drugim objektima i 
pripadajućom opremom iz prethodnog stavka ovog 
članka. 
Javno komunalno poduzeće „VIK“ Gornji Vakuf-
Uskoplje, nadležno je za provoñenje svih zaštitnih 
mjera propisanih ovom odlukom na području Ia zaštitne 
zone. 

Članak  11. 
 

Područje Ia zaštitne zone mora biti zaštićeno, od 
neovlaštenog pristupa,  ogradom, kao i drugim 
potrebitim mjerama fizičke zaštite i osiguranja. 
Ograda iz prethodnog stavka ovog članka mora biti 
izvedena na način da spriječi neovlašten i ili nasilni 
ulazak na područje Ia zaštitne zone. 

 
Članak  12. 

 
Javno komunalno poduzeće „VIK“ Gornji Vakuf-
Uskoplje, dužno je da na odgovarajući način obilježi Ia 
zaštitnu zonu, što naročito uključuje naziv izvorišta  i 
zaštitne zone, naziv Javno komunalno poduzeće „VIK“ 
Gornji Vakuf - Uskoplje, broj dežurnog telefona za hitne 
slučajeve i upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa. 

 
Članak  13. 

 
Pristup na područje Ia zaštitne zone dozvoljen je samo 
ovlaštenim osobama, što uključuje zaposlenike JKP 
„VIK“ Gornji Vakuf - Uskoplje, koji stalno ili povremeno 
rade na objektima unutar ove zone i nadležnim 
inspekcijskim organima u toku vršenja redovnih ili 
vanrednih kontrola ove zone, kao i drugim licima uz 
posebno odobrenje JKP „VIK“ Gornji Vakuf - Uskoplje“. 
Sva lica iz prethodnog stavka ovog članka moraju 
posjedovati odgovarajuće propusnice kako bi mogla 
pristupiti prostoru Ia zaštitne zone. Vrste propusnica i 
uvjeti njihovog izdavanja utvrñeni su opčim aktima 
JKP“VIK“ Gornji Vakuf - Uskoplje“. 

 
Članak   14. 

 
Lica koja stalno ili povremeno rade na objektima Ia 
zaštitne zone moraju biti podvrgnuta periodičnim 
liječničkim pregledima, u skladu sa odgovarajućim  
propisima o sanitarnoj zaštiti. 

 
Članak 15. 

 
Na području Ia zaštitne zone izvorišta, zabranjuju se 
sve aktivnosti koje nisu u direktnoj svezi sa normalnim 
radom i održavanjem vodo-zahvatnih objekata. 
Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i 
održavanja vodo-zahvatnih objekata ne smiju štetno 
djelovati na izvorište. 
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Izuzetno od odredaba iz stavka 1. ovog članka, JKP 
„VIK Gornji Vakuf - Uskoplje, dužno je da zemljište u Ia 
zaštitnoj zoni zasije travom i rastinjem plitkog i vezanog 
korijenja, pri čemu je strogo zabranjena uporaba 
prirodnog ili vještačkog ñubriva, kemijskih sredstava za 
zaštitu bilja, kao i drugih agrotehničkih sredstava. 
Izuzetno od odredaba iz stavka 1. ovog članka, 
dozvoljeno je provoñenje kanalizacije i drugih 
instalacija, koje služe za normalan rad objekata za 
vodo-snabdijevanje, u kom slučaju je odgovarajućim 
projektnim i izvoñačkim rješenjima potrebno osigurati 
da te instalacije ne mogu direktno ugroziti izvorište. 
 
2.  Ib  ZAŠTITNA ZONA (ZONA STROGOG REŽIMA    
           ZAŠTITE) 

Član  16. 
 
U geografskom smislu granica Ib zaštitne zone vodi do 
izvorišta „Smrčevice“ preko «Zec planine» 1700 m.n.m., 
«Kozje stijene» kote 1167 m.n.m.,i «Kljuna» kote 1766 
m.n.m. 
Ukupna površina Ib zaštitne zone iznosi 3.14  dok je 
obim ovog područja 6.8 Km. 

 
Član  17. 

 
Na području Ib zaštitne zone izvorišta, zabranjuju se 
sve aktivnosti koje nisu u direktnoj svezi sa normalnim 
radom i održavanjem vodo-zahvatbih objekata. 
Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i 
održavanja vodo-zahvatnih objekata ne smiju štetno 
djelovati na izvorište. 
Izuzetno od odredaba iz stavka 1. ovog članka, 
dopuštaju se slijedeće aktivnosti u obimu koji ne utiče 
na kvalitet podzemne vode na izvorištu. 
1. nekomercijalni uzgoj trave, pri čemu se dozvoljava 

uporaba prirodnog i vještačkog ñubriva u obimu 
koji ne ugrožava kvalitet vode na izvorištu; 

2. provoñenje kanalizacije i drugih instalacija, koje 
služe za normalan rad objekta za vodo-
snabdijevanje, u kom slučaju je odgovarajućim 
projektnim i izvoñačkim rješenjima potrebno 
osigurati da te instalacije ne mogu ugroziti 
izvorište; 

3. kretanje stanovništva bez ograničenja i kontrolirane 
rekreativne aktivnosti, što može uključiti staze za 
šetnju, džoiing i vožnju bicikla, parkove za šetnju i 
sjedenje i slično, pri čemu nije dozvoljena izgradnja 
sportskih i rekreativnih objekata; 

4. održavanje postojećih objekata, usmjereno na 
osigurane pravilnog funkcioniranja postojećih 
objekata, prvenstveno sa aspekta prihvata i 
odvoñenja otpadnih voda, te uklanjanja čvrstog 
otpada, pri čemu nije dozvoljena promjena    
namjene objekta.         
                  

II. ZAŠTITNA ZONA -  (ZONA OGRANIČENOG   
      REŽIMA ZAŠTITE) 

 
U geografskom smislu granica II zaštitne zone vodi do 
profila cca 2000 m udaljenom od kaptaže preko Zec 
planine kote 1700 m.n.m., «Ščita» kote 1949 m.n.m. 
«Kljuna» kote 1766 m.n.m. i «Vitreuše» kote 1919 
m.n.m. 
Ukupna površina zaštitne zone iznosi 4 km², dok je 
obim ove površine 12.56 km. 

 

Članak  18. 
 
Na području II zaštitne zaštitne zone izvorišta 
zabranjeno je izvoñenje radova, izgradnja objekata i 
obavljanje aktivnosti kojima se mogu zagaditi vode do 
izvorišta,  a  naročito: 
1. Izgradnja novih naselja, te izgradnja i rad 

kanalizacije, osim ako vodo-nepropusnost 
kanalizacionih vodova nije osigurana i kontrolirana; 

2. izgradnja i nekontrolirani rad sportskih i 
rekreativniih objekata, bez vodonepropusne 
kanalizacije; 

3. formiranje gradilišta i gradilišnih naselja bez 
sanitarija i vodonepropusne kanalizacije; 

4. izgradnja i eksploatacija izvorišta i bunara koji se 
ne koriste za javno vodo-snabdijevanje; 

5. odlaganje svih vrsta čvrstog otpada i izgradnja 
deponija, uključujući sanitarne deponije; 

6. izgradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona; 
7. izgradnja i rad željezničkih i ranžirnih postaja i 

terminala i autobusnih postaja, ukoliko nisu 
poduzete posebne mjere kojim se sprječava 
zagañivanje izvorišta; 

8. izgradnja i korištenje skladišta rastvorenih materija 
opasnih i štetnih za vodu; 

9. izgradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, osim 
uzgoja do 10 grla krupne stoke i peradi u 
individualnim domaćinstvima za vlastite potrebe, uz 
izgradnju i pravilan rad vodonepropusne 
kanalizacije, odnosno vodonepropusne septičke 
jame: 

10. izgradnja i eksploatacija cjevovoda za transport 
kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih 
tečnosti; 

11. cestovni transport kemikalija, tečnih goriva, maziva 
i drugih opasnih materija; 

12.  eksploatacija mineralnih sirovina; 
13.  eksploatacija šljunka; 
14. izvoñenje radova, izgradnja objekata  i obavljanje 

aktivnosti iz članka 21.ove Odluke; 
15. sječa šume, izgradnja putova, izvoñenje obimnih 

zemljanih iskopa i druge aktivnosti koje izazivaju ili 
pospješuju eroziju tla 

16. i druge aktivnosti za koje se utvrdi da mogu imati 
negativne posljedice za izvorište. 

 
III. ZAŠTITNA ZONA – (ZONA BLAGOG REŽIMA   
      ZAŠTITE) 

Članak  19. 
 
Zona blagog režima zaštite (III zaštitna zona), 
obuhvata dio ukupnog hidro-geološkog sliva izvorišta. 
Granica III zaštitne zone proteže se od «Zec planine» 
kote 1700 m.n.m. preko Rijetke kose 1704 m.n.m. 
Meñugorja 1784 m.n.m.;. 

 
«Smiljeve kose» 1871 m.n.m. «Dernečišta» 1845 
m.n.m. «Imšerovac» 1715 m.n.m. «Rogatice» 1322 
m.n.m. «Kulentaš «1561 m.n.m. i»Zivke» 1553 m.n.m. 
Ukupna površina III zaštitne zone iznosi  130  km², dok 
je obim ovog područja 60 km. 

 
Članak  20. 

 
Na području III zaštitne zone izvorišta zabranjuje se 
izvoñenje radova, izgradnja objekata i obavljanje 
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aktivnosti kojima se mogu zagaditi vode  izvorišta, kako 
slijedi: 
1. izgradnja i rad ureñaja za prečišćavanje otpadnih 

voda i ureñaja za spaljivanje čvrstog otpada; 
2. direktno ili indirektno ispuštanje otpadnih voda u 

vododonosni sloj, kao i prečišćenih i nepročišćenih 
otpadnih voda na tlo, uključujući pražnjenje vozila 
za čišćenje i odvoz fekalija; 

3. izgradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona sa 
nečistom tehnologijom, koji ispuštaju radioaktivne 
ili druge za vodu štetne i opasne materije 
(nuklearni reaktori, petro-hemijska industrija, 
metalo-prerañivački pogoni, kemijske tvornice, 
kožarska industrija i drugo); 

4. prerada, manipulacija i skladištenje hemikalija, 
tečnih goriva, maziva i drugih opasnih i štetnih 
materija odreñenih pod-zakonskim aktom iz članka 
121. stavka 4. Zakona o vodama;  

5. izgradnja i eksploatacija cjevovoda za transport 
kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih 
tečnosti, ukoliko nisu poduzete posebne mjere 
kojima se sprječava isticanje ovih tečnosti u 
podzemnu vodu; 

6. cestovni promet kemikalija, tečnih goriva, maziva i 
drugih opasnih materija, bez provedenih mjera 
zaštite podzemnih voda i odobrenja i pratnje 
organa MUP-a: 

7. izvoñenje istražnih bušotina za naftu, zemni plin i 
druge opasne i štetne materije, kao i mineralnu 
vodu, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima 
se sprječava infiltracija izlijevanje ovih materija u 
podzemnu vodu, tj. komunikacija horizon(a)ta sa 
mineralnom sirovinom i vodo-nosnog horizonta 
izvorišta; 

8. otvoreno uskladištenje primjena kemijskih 
sredstava opasnih i štetnih za vodu, koja se koriste 
za zaštitu i rast bilja i za uništenje korova; 

9. izgradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, ukoliko 
nisu poduzete posebne mjere koja se sprječava 
zagañivanje podzemnih voda izvorišta; 

10. izgradnja i korištenja poletno-sletnih staza,      
sigurnosnih površina i površina za prisilno slijetanje 
u zračnom saobraćaju; 

11. izgradnja i korištenje manevarskih i vojnih 
poligona; 

12. privredne i druge aktivnosti kojima se narušava 
prirodni režim prihranjivanja podzemnih voda 
izvorišta, ukoliko se posebnim mjerama ne osigura 
vještačko prehranjivanje u količini dovoljnoj za 
nadoknañivanje izgubljene količine; 

13. odlaganje svih vrsta čvrstog otpada izvan 
sanitarnih deponija, kao i na sanitarne deponije, 
osim kada se one nalaze na područjima koja 
izgrañuju hidro-geološki nepropusne formacije; 

14. izgradnja novih groblja i proširenje i korištenje 
postojećih, osim kada se one nalaze u područjima 
koja izgrañuju hidro-geološki nepropusne 
formacije; 

15. eksploatacija mineralnih sirovina, osim ako se 
utvrdi da se tom aktivnošću ne ugrožava kvalitet 
podzemne vode na izvorištu; 

16. eksploatacija kamena i šljunka, osim iz posebno 
kontroliranih i zaštićenih kamenoloma i šljunkara; 

17. sječa šume, izgradnja putova, izvoñenje obimnih 
zemljanih iskopa i druge aktivnosti koje izazivaju ili 
pospješuju eroziju tla i 

18. druge aktivnosti za koje se utvrdi da mogu imati 
negativne posljedice za izvorište. 
 

III POSEBNE MJERE KONTROLE 
  

Članak  21. 
 

Praćenje promjena u slivu izvorišta koje mogu uticati na 
kvaliteta vode na vrelu SMRČEVICE, sprovodi se 
mjerama posebne kontrole, koje naročito uključuju: 
1. uspostavljanje monitoringa kvaliteta voda u slivu 

izvorišta; 
2.   inspekcijske kontrole slivnog područja. 

 
IV NADZOR NAD PROVOðENJEM OVE ODLUKE 

 
Članak  22. 

 
Inspekcijski nadzor nad provoñenjem ove Odluke, 
odnosno nad provoñenjem režima i mjera zaštite 
propisanih ovom odlukom vrše organi općinske i 
kantonalne inspekcije, i to: 
1. sanitarna inspekcija, u skladu sa nadležnostima 

definiranim sanitarnim propisima; 
2. vodoprivredna inspekcija, u skladu sa 

nadležnostima utvrñenim Zakonom o vodama; 
3. komunalna inspekcija, u skladu sa nadležnostima 

definiranim Zakonom o komunalnim djelatnostima; 
4. grañevna inspekcija, u skladu sa nadležnostima 

definiranim propisima o prostornom ureñenju; 
5. poljoprivredna inspekcija, u skladu sa 

nadležnostima definiranim Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu; 

6. šumarska inspekcija, u skladu sa nadležnostima 
definiranim Zakonom o šumama. 

 
V KAZNENE ODREDBE 

 
Članak  23. 

 
Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se 
za prekršaj pravno lice: 
1. ako vrši izvoñenje radova, izgradnju ili 

rekonstrukciju objekata ili obavlja aktivnosti 
protivno zaštitnim mjerama propisanim u članku 
15. 17. 19. i 21. ove Odluke; 

2. ako ne postupi u skladu sa članom 11, 12 i 14. ove 
odluke; 

Članak  24. 
 

Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit će se za 
prekršaj fizičko lice: 
1. ako vrši izvoñenje radova, izgradnju ili 

rekonstrukciju objekta ili obavlja aktivnosti protivno 
zaštitnim mjerama propisanim  u članu 15, 17, 18 i 
20. ove odluke. 
 

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak  25. 
 
Sastavni dio ove odluke je grafički prilog na kome su 
prikazane granice zaštitnih zona izvorišta. 

 
Članak  26. 
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Na područjima Ia, Ib, II i III zaštitne zone izvršit će se 
ureñenje prostora i provoñenje zaštitnih mjera u skladu 
sa ovom  odlukom i projektom zaštite u roku od dvije 
godine od dana njenog donošenja. 
JKP „VIK“ Gornji Vakuf-Uskoplje, dužno je izvršiti radnje 
iz članka 11. i 12. ove Odluke u roku od šest mjeseci od 
dana njenog donošenja. 
Uspostavljanje monitornoga kvaliteta voda iz članka 21. 
ove Odluke mora se izvesti u roku od šest mjeseci od 
dana njenog donošenja. 

 
Članak  27. 

 
Donosioci planskih dokumenta (vodoprivredna osnova, 
šumsko-gospodarska osnova), dužni su iste uskladiti sa 
odredbama ove odluke u roku od šest mjeseci od dana 
njenog donošenje. 

Članak  28. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje“. 
 
Broj:01-23-107/09 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
04.05.2009. godine 
                                                  PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Krajina Marinko , dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»   
157.Na temelju članka 68. stavak  2. Zakona o vodama   
(“Službene novine FBiH“ broj: 70/06), a i članka 43. 
Pravilnika o uvjetima za odreñivanje zona sanitarne 
zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste 
ili  planiraju da koriste za piće (»Službene novine FBiH“, 
broj: 51/02), članka 38. točka 2. i članka 110. stavak 1. 
Statuta općine Gornji Vakuf–Uskoplje (Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf - Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05) i 
članka 23. Poslovnika o radu općinskog vijeća općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf - Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf - Uskoplje, na svojoj 4. sjednici 
održanoj 30.04. 2009. godine,  d o n i j e l o  j e: 
 

O D L U K U 
O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE „CRNI 
DOL“DIJELA VODOVODNOG SUSTAVA GORNJI 

VAKUF -USKOPLJE 
 
I   OPĆE ODREDBE 

Članak  1. 
 
Ovom Odlukom utvrñuju se zone sanitarne zaštite 
izvorišta vode za piće „Crni dol“ (u daljem tekstu: 
izvorište), sa kojeg se vrši snabdijevanje vodom za piće 
potrošača na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje, 
veličina i granica zona sanitarne zaštite, mjere i režim 
zaštite, nadzor nad provoñenjem ove Odluke, kaznene 
odredbe i druga pitanja od interesa za provoñenje 
sanitarne zaštite izvorišta. 

Članak  2. 
 
Izvorište je locirano kod «Crnog vrila», na lokalitetu 
udaljenom oko 10 km od grada Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak  3. 
 

Zaštita izvorišta vrši se uspostavljanjem i održavanjem 
zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera, koji su utvrñeni 
u skladu sa lokalnim uvjetima, na temelju provedenih 
istražnih radova i stručnog elaborata. 

 
Članak  4. 

 
Utvrñivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera vrši 
se u cilju zaštite voda izvorišta od svih vidova 
zagañenja i štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno 
djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na 
izdašnost izvorišta. 

Članak  5. 
 
Urbanističko ureñenje prostora, grañenje, privredne, 
poljoprivredne i druge djelatnosti, mogu se vršiti, samo 
na način i u mjeri koji su utvrñeni ovom Odlukom.  
Gospodarska društva, federalni, kantonalni i općinski 
organi uprave, druga pravna lica i grañani, dužni su 
pridržavati se odredbi ove Odluke i primjenjivati 
propisane mjere zaštite.  
 
II ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNE MJERE 

 
Članak  6. 

 
Sukladno sa pravilnikom o uvjetima za odreñivanje zona 
sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje 
se koriste ili planiraju da koriste za piće («Službene 
novine FBiH», broj: 70/06), izvorište „Crni dol“ 
predstavlja izvorište podzemnih voda u kraškim 
izdanima. Za izvorište «Crnidol» utvrñuju se zone 
sanitarne zaštite, i to: 
1. I zaštitna zona – zona najstrožijeg režima zaštite, 

koja je podijeljena na: 
a) Ia zaštitnu zonu (zonu najstrožijeg režima zaštite – 

zonu izvorišta); 
b)   Ib zaštitnu zonu (zonu strogog režima zaštite); 
2.   II zaštitna zona – zona ograničenog režima zaštite; 
3. III zaštitna zona – zona blagog režima zaštite.    
 
1.  Ia ZAŠTITNA ZONA (ZONA NAJSTROŽIJEG   
          REŽIMA ZAŠTITE – ZONA IZVORIŠTA) 

 
Članak  7. 

 
Područje Ia zaštitne zone izvorišta obuhvata prostor 
oko vodozahvatnih objekata, kojim se vodo-zahvatni 
objekti štite od slučajnog ili namjernog zagañenja ili 
oštećenja. 
U geografskom smislu, granica Ia zaštitne zone proteže 
se od «Crnog vrela» preko padina «Medvednjače» kote 
1818 m.n.m. »Rasovo» kote 1427 m.n.m. i «Dobro» 
kote 1683 m.n.m.. 
Ukupna površina Ia zone oko izvorišta „Crni dol“ iznosi 
0.8 ha, dok je obim ovog područja 628 m. 
Pored izvorišta, Ia zaštitnom zonom štiti se i ponor i 
rasjedi u slivnom području. 
 

Članak  8. 
 
Pored područja iz članka 7. ove Odluke, zaštitnom 
zonom Ia štiti se i  ponori i rasjedi u slivnom području. 
Ponori će se utvrditi istražnim radovima. 
Granica Ia zaštitne zone ponora iz prethodnog stavka 
ovog članka nalazi se na udaljenosti od najmanje deset 
metara od ponora. 
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Članak   9. 
  
Na području Ia zaštitne zone nalaze se slijedeći objekti: 
1.  kaptaža 
2.  sabirni galerija izvorišta 
3.  objekat za noćni smještaj radnika 
4.  unutrašnji pristupni put 
Izvorište „Crni dol“ se sastoji od kaptaže i sabirne 
galerije više izvorišta «Crni dol» – (vrela profil I, profil 
II i profil III).Kaptaža je armirano-betonski objekat sa 
sabirnom galerijom, kojim se zahvataju karstna vrela na 
dužini cca 150 m, u blizini potoka «Faloc».Sabirna 
galerija na dužini cca 150 m, kupi vodu dovodi je do 
kaptaže i zahvatnog bazena korisne zapremine 12,5 m³. 
Prelijevanje se vrši preko pravo-ugaonog preliva, gdje 
se mogu vršiti mjerenja zahvaćenih količina. 
Iz zahvatnog bazena voda se transportuje gravitacionim 
cjevovodom D=500 mm do postojećeg rezervoara 
„Zvizde“. Dezinfekcija vode vrši se u rezervoaru 
„Zvizde“. 
Na objektima iz točke 1. do 4. prethodnog stavka ovog 
članka nalaze se pripadajuće armature, elektro-
instalacije i oprema i druga pripadajuća oprema . 
Pored objekta iz stavka 1. ovog članka, na području Ia 
zaštitne zone mogu se, uz primjenu propisanih mjera 
zaštite, graditi ili nalaziti i drugi vodoprivredni objekti, 
kao što su vodo-zahvatni objekti, rezervoari, pumpne 
postaje, trafo-postaje, administrativni objekti, prilazni i 
unutrašnji putovi i drugi objekti koji su neophodni  za 
rad sustava za vodo-snadbijevanje. 

 
Članak  10. 

 
Vodoprivredni i drugi objekti iz članka 9. ove Odluke i 
njima pripadajuća oprema  u vlasništvu su “VIK“ Gornji 
Vakuf - Uskoplje. 
Javno komunalno poduzeće “VIK“ Gornji Vakuf-
Uskoplje, upravlja vodoprivrednim i drugim objektima i 
pripadajućom opremom iz prethodnog stavka ovog 
članka. 
Javno komunalno poduzeće „VIK“ Gornji Vakuf - 
Uskoplje, nadležno je za provoñenje svih zaštitnih 
mjera propisanih ovom odlukom na području, Ia 
zaštitne zone. 

Članak 11. 
 

Područje Ia zaštitne zone mora biti zaštićeno, od 
neovlaštenog pristupa,  ogradom, kao i drugim 
potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja. 
Ograda iz prethodnog stavka ovog članka mora biti 
izvedena na način da spriječi neovlašten i ili nasilni 
ulazak na područje Ia zaštitne zone. 

 
Članak 12. 

 
Javno komunalno poduzeće „VIK“ Gornji Vakuf-
Uskoplje, dužno je da na odgovarajući način obilježi Ia 
zaštitnu zonu, što naročito uključuje naziv izvorišta  i 
zaštitne zone, naziv Javno komunalno poduzeće „VIK“ 
Gornji Vakuf - Uskoplje, broj dežurnog telefona za hitne 
slučajeve i upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa. 

 
Članak 13. 

 
Pristup na područje Ia zaštitne zone dozvoljen je samo 
ovlaštenim osobama, što uključuje zaposlenike JKP 
„VIK“ Gornji Vakuf-Uskoplje, koji stalno ili povremeno 

rade na objektima unutar ove zone i nadležnim 
inspekcijskim organima u toku vršenja redovnih ili 
izvanrednih kontrola ove zone, kao i drugim licima uz 
posebno odobrenje JKP „VIK“ Gornji Vakuf - Uskoplje“. 
Sve osobe iz prethodnog stavka ovog članka moraju 
posjedovati odgovarajuće propusnice kako bi mogla 
pristupiti prostoru Ia zaštitne zone. Vrste propusnica i 
uvjeti njihovog izdavanja utvrñeni su općim aktima JKP 
“VIK“ Gornji Vakuf-Uskoplje“. 

 
Članak  14. 

 
Osobe koje stalno ili povremeno rade na objektima Ia 
zaštitne zone moraju biti podvrgnuta periodičnim 
liječničkim pregledima, sukladno sa odgovarajućim  
propisima o sanitarnoj zaštiti. 
 

Članak 15. 
 
Na području Ia zaštitne zone izvorišta, zabranjuju se 
sve aktivnosti koje nisu u direktnoj svezi sa normalnim 
radom i održavanjem vodozahvatnih objekata. 
Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i 
održavanja vodozahvatnih objekata ne smiju štetno 
djelovati na izvorište. 
Izuzetno od odredaba iz stavka 1. ovog članka, JKP 
„VIK“ Gornji Vakuf-Uskoplje, dužno je da zemljište u IA 
zaštitnoj zoni zasije travom i rastinjem plitkog i vezanog 
korijenja, pri čemu je najstrožije zabranjena uporaba 
prirodnog ili vještačkog ñubriva, hemijskih sredstava za 
zaštitu bilja, kao i drugih agrotehničkih sredstava. 
Izuzetno od odredaba iz stavka 1. ovog članka, 
dozvoljeno je provoñenje kanalizacije i drugih 
instalacija, koje služe za normalan rad objekata za 
vodo-snadbijevanje, u kom slučaju je odgovarajućim 
projektnim i izvoñačkim rješenjima potrebno osigurati 
da te instalacije ne mogu direktno ugroziti izvorište 
 
2.   Ib ZAŠTITNA ZONA (ZONA STROGOG REŽIMA   
           ZAŠTITE) 

Članak 16. 
 
U geografskom smislu granica Ib zaštitne zone vodi od 
Crnog vrila preko padina «Govednjača» kote 1684 
m.n.m, «Rasovo» kote 1427 m.n.m. i Dobro kote 1683 
m.n.m.. 
Ukupna površina Ib zaštitne zone iznosi 3.14 h ,dok je 
obim ovog područja 6,8 km. 

 
Članak 17. 

 
Na području Ib zaštitne zone izvorišta, zabranjuju se 
sve aktivnosti koje nisu u direktnoj svezi sa normalnim 
radom i održavanjem vodozahvatnih objekata. 
Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i 
održavanja vodozahvatnih objekata ne smiju štetno 
djelovati na izvorište. 
Izuzetno od odredaba iz stavka 1. ovog članka, 
dopuštaju se slijedeće aktivnosti u obimu koji ne utiče 
na kvalitet podzemne vode na izvorištu. 
 
1. nekomercijalni uzgoj trave, pri čemu se dozvoljava 

uporaba prirodnog i vještačkog ñubriva u obimu 
koji ne ugrožava kvalitet vode na izvorištu; 

2. provoñenje kanalizacije i drugih instalacija, koje 
služe za normalan rad objekta za vodo-
snadbijevanje, u kom slučaju je odgovarajućim 
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projektnim i izvoñačkim rješenjima potrebno 
osigurati da te instalacije ne mogu ugroziti 
izvorište; 

3. kretanje stanovništva bez ograničenja i 
kontrolisane rekreativne aktivnosti, što može 
uključiti staze za šetnju, džoging i vožnju bicikla, 
parkove za šetnju i sjedenje i slično, pri čemu nije 
dozvoljena izgradnja sportskih i rekreacionih 
objekata; 

4. održavanje postojećih objekata, usmjereno na 
obezbjeñenje pravilnog funkcioniranja postojećih 
objekata, prvenstveno sa aspekta prihvata i 
odvoñenja otpadnih voda, te uklanjanja čvrstog 
otpada, pri čemu nije dozvoljena promjena 
namjene objekta. 
 

II.  ZAŠTITNA ZONA -  ZONA OGRANIČENOG   
      REŽIMA ZAŠTITE 

 
U geografskom smislu granica II zaštitne zone vodi do 
profila cca 2000 m udaljenom od kaptaže preko 
«Radovine» kote 1334 m.n.m. , «Medvednjače» kote 
1818 m.n.m., «Orlovače» kote 1858 m.n.m., «Staglića» 
kote 1776 m.n.m., i «Lisine» kote 1688 m.n.m..  
Ukupna površina zaštitne zone iznosi 4 km², dok je 
obim ove površine 12.56km. 

 
Članak 18. 

 
Na području II zaštitne zaštitne zone izvorišta 
zabranjeno je izvoñenje radova, izgradnja objekata i 
obavljanje aktivnosti kojima se mogu zagaditi vode do 
izvorišta,  a  naročito: 
1. Izgradnja novih naselja, te izgradnja i rad 

kanalizacije, osim ako vodo-nepropusnost 
kanalizacionih vodova nije obezbjeñena i 
kontrolirana; 

2. izgradnja i nekontrolirani rad sportskih i 
rekreacionih objekata, bez vodonepropusne 
kanalizacije; 

3. formiranje gradilišta i gradilišnih naselja bez 
sanitarija i vodonepropusne kanalizacije; 

4. izgradnja i eksploatacija izvorišta i bunara koji se 
ne koriste za javno vodo-snadbijevanje; 

5. odlaganje svih vrsta čvrstog otpada i izgradnja 
deponija, uključujući sanitarne deponije; 

6. izgradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona; 
7. izgradnja i rad željezničkih i ranžirnih postaja i 

terminala i autobuskih postaja, ukoliko nisu 
poduzete posebne mjere kojim se sprječava 
zagañivanje izvorišta; 

8. izgradnja i korištenje skladišta rastvorljivih materija 
opasnih i štetnih za vodu; 

9. izgradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, osim 
uzgoja do 10 grla krupne stoke i peradi u 
individualnim domaćinstvima za vlastite potrebe, uz 
izgradnju i pravilan rad vodonepropusne 
kanalizacije, odnosno vodonepropusne septičke 
jame: 

10. izgradnja i eksploatacija cjevovoda za transport 
hemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih 
tečnosti; 

11. cestovni transport hemikalija, tečnih goriva, maziva 
i drugih opasnih materija; 

12.  eksploatacija mineralnih sirovina; 
13.  eksploatacija šljunka; 

14. izvoñenje radova, izgradnja objekata  i obavljanje 
aktivnosti iz članka 21. ove odluke; 

15. sječa šume, izgradnja putova, izvoñenje obimnih 
zemljanih iskopa i druge aktivnosti koje izazivaju ili 
pospješuju eroziju tla i  

16. i druge aktivnosti za koje se utvrdi da mogu imati 
negativne posljedice za izvorište. 

 
III.   ZAŠTITNA ZONA – ZONA BLAGOG REŽIMA   
         ZAŠTITE 

Članak 19. 
 
Zona blagog režima zaštite (III zaštitna zona), 
obuhvata dio ukupnog hidro-geološkog sliva izvorišta. 
Granica III zaštitne zone proteže se od «Radovine» 
kote 1334 m.n.m., «Goleta» 1653 m.n.m.,» Ločika» 
2107 m.n.m.»Sarajevskih vrata» 2028 m.n.m.,»Krstac» 
2069 m.n.m.,»Nadkrstac«2110 m.n.m.»Vratoloma» 
1847 m.n.m.,»Tikve» 1922 m.n.m.,»Bijele Gromilice» 
2072 m.n.m.»Lokva» 1770 m.n.m. «Timočke kose» 
1646 m.n.m.»Ogradine» 1731 m.n.m.»Oštrog vrata» 
1200 m.n.m.»Seoci» 1171 m.n.m.»Kukuruzevlje» 1804 
m.n.m. «Vitrevice» 1823 m.n.m. «Podborovac«1394 
m.n.m. i «Vranice» 1909 m.n.m. 
Ukupna površina III zaštitne zone iznosi  68 km², dok 
je obim ovog područja 33 km. 

 
Članak 20. 

 
Na području III zaštitne zone izvorišta zabranjuje se 
izvoñenje radova, izgradnja objekata i obavljanje 
aktovnosti kojima se mogu zagaditi vode  izvorišta, 
kako slijedi: 

 
1. izgradnja i rad ureñaja za prečišćavanje otpadnih 

voda i ureñaja za spaljivanje čvrstog otpada; 
2. direktno ili indirektno ispuštanje otpadnih voda u 

vodo- nosni sloj, kao i prečišćenih i neprečišćenih 
otpadnih voda na tlo, uključujući pražnjenje vozila 
za čišćenje i odvoz fekalija; 

3. izgradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona sa 
nečistom tehnologijom, koji ispuštaju radioaktivne 
ili druge za vodu štetne i opasne materije 
(nuklearni reaktori, petrohemijska industrija, 
metalo-prerañivački pogoni, kemijske tvornice, 
kožarska industrija i drugo); 

4. prerada, manipulacija i skladištenje hemikalija, 
tečnih goriva, maziva i drugih opasnih i štetnih 
materija odreñenih pod-zakonskim aktom iz članka 
121. stavak 4. Zakona o vodama; 

5. izgradnja i eksploatacija cjevovoda za transport 
hemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih 
tečnosti, ukoliko nisu poduzete posebne mjere 
kojima se sprječava isticanje ovih tečnosti u 
podzemnu vodu; 

6. cestovni promet hemikalija, tečnih goriva, maziva i 
drugih opasnih materija, bez provedenih mjera 
zaštite podzemnih voda i odobrenja i pratnje 
organa MUP-a: 

7. izvoñenje istražnih bušotina za naftu, zemni plin i 
druge opasne i štetne materije, kao i mineralnu 
vodu, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima 
se sprječava infiltracija izlijevanje ovih materija u 
podzemnu vodu, tj. komunikacija horizon(a)ta sa 
mineralnom sirovinom i vodo-nosnog horizonta 
izvorišta; 
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8. otvoreno uskladištenje primjena kemijskih 
sredstava opasnih i štetnih za vodu, koja se koriste 
za zaštitu i rast bilja i za uništenje korova; 

9. izgradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, ukoliko 
nisu poduzete posebne mjere koja se sprječava 
zagañivanje podzemnih voda izvorišta; 

10. izgradnja i korištenja poletno-sletnih staza, 
sigurnosnih površina i površina za prisilno slijetanje 
u zračnom saobraćaju; 

11. izgradnja i korištenje manevarskih i vojnih 
poligona; 

12. privredne i druge aktivnosti kojima se narušava 
prirodni režim prihranjivanja podzemnih voda 
izvorišta, ukoliko se posebnim mjerama ne 
obezbijedi vještačko prehranjivanje u količini 
dovoljnoj za nadoknañivanje izgubljene količine; 

13. odlaganje svih vrsta čvrstog otpada izvan 
sanitarnih deponija, kao i na sanitarne deponije, 
osim kada se one nalaze na područjima koja 
izgrañuju hidro-geološki nepropusne formacije; 

14. izgradnja novih grobalja i proširenje i korištenje 
postojećih, osim kada se one nalaze u područjima 
koja izgrañuju hidro-geološki nepropusne 
formacije; 

15. eksploatacija mineralnih sirovina, osim ako se 
utvrdi da se tom aktivnošću ne ugrožava kvalitet 
podzemne vode na izvorištu; 

16. eksploatacija kamena i šljunka, osim iz posebno 
kontroliranih i zaštićenih kamenoloma i šljunkara; 

17. sječa šume, izgradnja putova, izvoñenje obimnih 
zemljanih iskopa i druge aktivnosti koje izazivaju ili 
pospješuju eroziju tla i 

18. druge aktivnosti za koje se utvrdi da mogu imati 
negativne posljedice za izvorište. 

 
III   POSEBNE MJERE KONTROLE 

 
Članak 21. 

 
Praćenje promjena u slivu izvorišta koje mogu uticati na 
kvalitet vode na vrelu Crni dol, sprovodi se mjerama 
posebne kontrole, koje naročito uključuju: 

 
1. uspostavljanje monitoringa kvaliteta voda u slivu 

izvorišta; 
2. inspekcijske kontrole slivnog područja 

 
IV   NADZOR NAD PROVOðENJEM OVE ODLUKE 

 
Članak 22. 

 
Inspekcijsko nadzor nad provoñenjem ove odluke, 
odnosno nad provoñenjem režima i mjera zaštite 
propisanih ovom odlukom vrše organi općinske i 
kantonalne inspekcije, i to: 
1. sanitarna inspekcija, sukladno sa nadležnostima 

definiranim sanitarnim propisima; 
2. vodoprivredna inspekcija, sukladno sa 

nadležnostima utvrñenim Zakonom o vodama; 
3. komunalna inspekcija, sukladno sa nadležnostima 

definiranim Zakonom o kumunalnim djelatnostima; 
4. grañevna inspekcija, sukladno sa nadležnostima 

definiranim propisima o prostornom ureñenju; 
5. poljoprivredna inspekcija, sukladno sa 

nadležnostima definiranim Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu; 

6. šumarska inspekcija, sukladno sa nadležnostima 
definiranim Zakonom o šumama. 
 

V   KAZNENE ODREDBE 
Članak 23. 

 
Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kazniće se za 
prekršaj pravno lice: 
 
1. ako vrši izvoñenje radova, izgradnju ili 

rekonstrukciju objekata ili obavlja aktivnosti 
protivno zaštitnim mjerama propisanim u članaka 
15, 17, 18. i 20. ove odluke; 

2. ako ne postupi sukladno sa člankom 11, 12. i 14. 
ove Odlike; 

Članak 24. 
 

Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kazniće se za 
prekršaj fizička osoba: 

 
1. ako vrši izvoñenje radova, izgradnju ili 

rekonstrukciju objekta ili obavlja aktivnosti protivno 
zaštitnim mjerama propisanim  u članku 15, 17, 18  
i 20. ove odluke. 

 
VI   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 25. 
 
Sastavni dio ove odluke je grafički prilog na kome su 
prikazane granice zaštitnih zona izvorišta. 
  

Članak 26. 
 
Na područjima Ia, Ib, II i III zaštitne zone izvršit će se 
ureñenje prostora i provoñenje zaštitnih mjera sukladno 
sa ovom  odlukom i projektom zaštite u roku od dvije 
godine od dana njenog donošenja. 
JKP „VIK“ Gornji Vakuf-Uskoplje, dužno je izvršiti radnje 
iz članka 11. i 12. ove Odluke u roku od šest mjeseci od 
dana njenog donošenja. 
Uspostavljanje monitornoga kvaliteta voda iz članka 21. 
ove odluke mora se izvesti u roku od šest mjeseci od 
dana njenog donošenja. 
 

Članak 27. 
 
Donosioci planskih dokumenta (vodoprivredni temelj, 
šumsko-gospodarski temelj), dužni su iste uskladiti sa 
odredbama ove odluke u roku od šest mjeseci od dana 
njenog donošenja. 

Članak 28. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje“. 
 
Broj:01-23-108/09 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
04.05.2009. godine 
                                                           PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
158. Na temelju članka 68. stavak 2. Zakona o 
vodama, (“Službene novine FBiH“ broj: 70/06), a i 
članka 43. Pravilnika o uvjetima za odreñivanje zona 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 4/09     08. 05. 2009                                 Strana :92  

sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje 
se koriste ili  planiraju da koriste za piće («Službene 
novine FBiH», broj: 51/02), članka 38. točka 2. i članka 
110. stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf–Uskoplje (Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05) 
i članka 23. Poslovnika o radu općinskog vijeća općine 
Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 4. sjednici 
održanoj 30.04. 2009. godine, d o n i j e l o   j e: 
 

O D L U K U 
O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE 

„KRUŠČICA“ VODOVODNOG SUSTAVA BUGOJNO 
 

Članak 1. 
 
Sukladno sa Zakonom o vodama i u cilju zaštite 
izvorišta «KRUŠČICA» koje služi za vodo- snadbijevanja 
stanovništva, ovom Odlukom se utvrñuju zone zaštite i 
režimi unutar tih zona. 

Članak 2. 
 
Zaštitne zone i režimi zaštite utvrñeni ovom odlukom 
obuhvata neposredno izvorište «KRUŠČICA» i njegovo 
slivno područje. 

Članak 3. 
 
Nadležni državni i drugi organi, grañevna pravne osobe 
i grañani dužni su da se pridržavaju odredbe ove 
Odluke i primjenjuju ovom Odlukom propisane mjere 
zaštite na područjima utvrñenih zona zaštite izvorišta 
«Kruščica». 
Zone zaštite: 

Članak 4. 
 
Prema stepenu opasnosti od zagañivanja i drugih 
štetnih utjecaja unutar zaštitnih zona izvorišta 
«KRUŠČICA», te hidro-geoloških karakteristika terena, 
utvrñuju se zone i režimi zaštite u tim zonama i to: 
 
Zona neposredne zaštite izvorišta 

 I     zona zaštite 
 II    zona zaštite 
 III   zona zaštite 

 
Zona neposredne zaštite izvorišta 
 

Članak 5. 
 
Granica zone neposredne zaštite izvorišta « KRUŠČICA» 
treba da zadovolji uslov najmanje udaljenosti od 
objekta za vodo-zahvat od 25 metara. 
 

Članak  6. 
 
Na prostoru ove zone neposredne zaštite mogu uz 
primjenu propisanih mjera zaštite postojati zahvatni 
objekti, rezervoari, pumpne  postaje, pogonske zgrade, 
trafo-postaje prilazni i unutrašnji putovi i drugi objekti 
potrebiti za rad vodovodnih objekata. 
  

Članak  7. 
 
Prostor zone neposredne zaštite izvorišta «KRUŠČICA» 
mora biti propisno ograñen radi provoñenja kontrole 
kretanja u njoj. 

Članak 8. 
 
Pristup u zonu neposredne zaštite ovog izvorišta je 
dozvoljen stručnim radnicima  vodovoda Bugojno, koji 
rade na objektima u toj zoni i nadzornim organima za 
vrijeme vršenja kontrole, a drugim osobama samo uz 
odobrenje  vodovoda Bugojno. 
 

Članak 9. 
 
Slobodne površine na prostoru ove zone zaštite moraju 
biti zasijane travom i rastinjem , pri čemu je zabranjena 
uporaba umjetnog i prirodnog ñubriva. 
Unutrašnji putovi i staze na prostoru ove zone zaštite 
moraju biti ureñene i propisno odvodnjavane. 
Korito potoka i drugih tokova koji se nalaze na prostoru 
ove zone zaštite treba da su regulirana i uredno 
održavana. 
Objekti unutar ove zone zaštite, koji nemaju namjenu 
objekata iz članka 6. ove Odluke moraju se ukloniti u 
roku odreñenom u rješenju nadležnog organa uprave. 
 

Članak 10. 
 
Na prostoru ove zone zaštite ne smije se obavljati 
nijedna djelatnost koja na bilo koji način može ugroziti 
kvalitetu, količinu i režim podzemne vode kao i objekte 
za vodo-snadbijevanje.                                             

Članak 11. 
 
Unutar ograñenog prostora ove zone zaštite mora 
postojati stražarsko osiguranje u neprekidnom trajanju. 
 
 I.    Zona zaštite 

Članak 12. 
 
Granica  I.  zone zaštite ovog izvorišta prikazana je na 
karti 1:50.000 koja čini sastavni dio ove odluke. 

 
Članak  13. 

 
Na prostoru I. zone zaštite ovog izvorišta zabranjeno je: 
 
1. Grañenje objekata i izvoñenje drugih radova ( 

eksploatacija pijeska, šljunka, kamena, kopanje 
zemlje i sl.)  kao i korištenje zemljišta na način na 
koji se ugrožavaju  ili se mogu ugroziti prirodne 
vrijednosti izvorišta kao što je kvaliteta i količina 
podzemne vode i režim površinskih i podzemnih 
voda, 

 2. Organiziran uzgoj većih količina stoke, 
 3. Transportiranje tečnosti koje su po svom sastavu 

opasne za podzemne i površinske vode (nafta i 
njeni derivati, kiseline i slično), 

4. Ispuštanje i prosipanje ulja, kiselina i drugih štetnih 
i otrovnih materija, 

5. Polaganje kanalskih vodova za odvoñenje otpadnih 
voda, 

6. Deponiranje i odlaganje otpadnog materijala i 
otpada . 

Članak 14. 
 
Na prostoru prve zone zaštite ovog izvorišta može se 
saditi ukrasno i šumsko drveće, vršiti uzgoj voćaka i 
nasada, baviti se pčelarstvom i obrañivati 
poljoprivredno zemljište ali bez uporabe vještačkog i 
prirodnog ñubriva i kemijskih sredstava za zaštitu bilja. 
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Članak 15. 
 

Postojeći stambeni i drugi objekti na terenu I. zone 
zaštite ovog izvorišta moraju imati propisno ureñene 
gospodarske i sanitarne objekte na način koji će 
onemogućiti procjeñivanje otpadnih voda u podzemne i 
površinske vode. 

Članak 16. 
 
Za stanovništvo koje stalno boravi na području I. zone 
zaštite ovog izvorišta mora se provoditi stalna 
zdravstvena kontrola u cilju blagovremenog sprečavanja 
žarišta zagañivanja. 
 
II.    Zona zaštite 

Članak 17. 
 
Granice II. zone zaštite izvorišta « KRUŠČICA» 
prikazana je na karti 1: 50.000 koja je sastavni dio ove 
odluke. 

Članak 18. 
 
Na prostoru II. zone zaštite ovog izvorišta zabranjeno 
je:  
1. Izgradnja privrednih i industrijskih objekata, 

izgradnja stambenih naselja i izgradnja 
saobraćajnica sa većom frekvencijom saobraćaja, 

2. Deponiranje otpadnih materija kao i uskladištenje i 
transport opasnih i otrovnih materija, 

 3. Ispuštanje otpadnih voda, 
 4. Eksploatacija mineralnih sirovina 
 

Članak  19. 
 
Unutar II. zone zaštite ovog izvorišta dozvoljeno je 
stanovanje u postojećim zgradama i pojedinačna 
izgradnja novih individualnih stambenih objekata sa 
propisno ureñenim gospodarskim i sanitarnim 
objektima. 

Članak 20. 
 
Na prostoru II. zone zaštite ovog izvorišta može se 
saditi ukrasno i šumsko drveće, vršiti uzgoj voćaka i 
nasada, obrañivati poljoprivredno zemljište bez uporabe 
umjetnog ñubriva i kemijskih sredstava za zaštitu bilja.   

 
Članak  21. 

 
Na prostoru II. zone zaštite ovog izvorišta može se 
uzgajati u manjem obimu krupna i sitna stoka kao i 
pernata živina. 

Članak  22. 
 
Za stanovništvo koje stalno boravi na prostoru II. zone 
zaštite ovog izvorišta mora se provoditi stalna 
zdravstvena kontrola u cilju blagovremenog 
sprječavanja stvaranja žarišta zagañenja i epidemija. 
III Zona zaštite: 

Članak 23. 
 
Granice  III. zone zaštite izvorišta «KRUŠČICA» 
prikazane su na karti 1: 50.000 koja je sastavni dio ove 
odluke. 

Članak  24. 
 

Na prostoru III. zone zaštite ovog izvorišta zabranjeno 
je : 

1. gradnja industrijskih i privrednih postrojenja, 
2. deponovanje i uskladištenje otrovnih i drugih 

opasnih materija, 
3. odlaganje otpadnih voda, 
4. deponovanje  i uklanjanje otpada, 
5. uporaba hemijskih zaštitnih sredstava i umjetnog 

ñubriva kod poljoprivredne i druge djelatnosti. 
 

Članak  25. 
 
Za stanovništvo koje stalno boravi na području III. zone 
zaštite ovog izvorišta mora se provoditi stalna 
zdravstvena kontrola u cilju blagovremenog 
sprječavanja stvaranja žarišta zagañenja i epidemija. 

 
Članak 26. 

 
Novčanom kaznom od 1000 do 5000 KM kaznit će se za 
prekršaj pravno lice: 
Ako vrši izvoñenje  radova, izgradnju ili  rekonstrukciju 
objekata ili obavlja  aktivnosti prema zaštitnim  
mjerama  propisanim u članku 13, 18 i 24 ove Odluke. 
Ako ne postupi u skladu sa člankom 11. ove Odluke. 

 
Članak 27. 

 
Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit će se za 
prekršaj fizičko lice: 
Ako  vršio izvoñenje radova, izgradnju  i rekonstrukciju 
objekata ili  obavlja  aktivnosti protivno zaštitnim 
mjerama  propisanim u članu 13, 18 i 24. ove Odluke 

 
Članak  28. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje“. 
 
Broj:01-23-109/09 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
04.05.2009. god.                                   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
159. Na temelju članka 14. Zakona o komunalnim 
djelatnostima ("Službeni list SR BiH", broj: 20/90 – 
preuzeti Zakon), i članka 38. točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje i članka 23. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", broj: 
1/01 i 3/05) Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj  30.04. 2009.  
godine  d o n o s i : 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke  o komunalnoj 

naknadi 
 

Članak 1. 
 
U članku 5. Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", broj: 1/02,  
1/06 i 13/07) stavak 1. mijenja se i glasi "Mjesečna 
komunalna naknada za izgrañeni korisni stambeni 
prostor iznosi 2,00 KM po jednom domaćinstvu". 
Komunalna naknada za stambeni prostor se utvrñuje za 
domaćinstva u I, II, i III zoni, a  ukoliko se koristi jedan 
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od elemenata zajedničke komunalne potrošnje onda i u 
IV zoni. 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje“, a primjenjivat će se od 01.07.2009 
godine. 
 
Broj:01-23-110/09                                                                       
Gornji Vakuf- Uskoplje                                                             
04.05.2009. godine          PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
160. Na temelju članka 3. Zakona o komunalnim 
djelatnostima (“Službeni list SR BiH”,broj: 20/90), 
članka 38. točka 2. i članka 110. stavak 1. Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje (Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf - Uskoplje", broj 1/01 i 3/05) i članka 23. 
Poslovnika o radu općinskog vijeća općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", 
broj 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj  30.04. 2009.  
godine  d o n i j e l o    j e: 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
redu 

Član 1. 
 

U članku 21. Odluke o komunalnom redu ("Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", broj: 8/07), 
dodaje se novi stavak 2 koji glasi: 
"Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik dvorišta koji želi isto 
da ogradi od susjednog dvorišta, s tim da visina ograde 
prelazi visinu od 150 cm, dužan je podnijeti Službi za 
urbanizam zahtjev za postavakljanje ograde i 
suglasnost od susjeda za visinu ograde". 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje“. 
 
Broj:01-23-111/09                                                                  
Gornji Vakuf- Uskoplje                                                       
04.05.2009. godine                                PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
161. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 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 4. sjednici održanoj   dana 
30. 04. 2009.  godine, d o n i j e l o  j e; 

 
Z A K L J U Č A K 

o Informaciji o ocjenjivanju državnih službenika 
i namještenika općinske uprave Gornji Vakuf-

Uskoplje za  2008. godinu 
 
1. Prihvata se Informacija o ocjenjivanju državnih 

službenika i namještenika općinske uprave Gornji 

Vakuf-Uskoplje za 2008. godinu, Službe za opću 
upravu i društvene djelatnosti općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, broj: 05-05-714/09 od 20.04. 2009. god. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana, od dana 

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

 
Broj;01-05-112/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05. 2009.god. 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
162. Na temelju članka 38  točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje(" Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", broj: 1/01, 3/05 ) i članka 23. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", 
broj: 1/01,3/05 ), Općinsko vijeće Gornji Vakuf - 
Uskoplje na svojoj 4.sjednici održanoj dana 30.04.2009. 
godine,     d o n i j e l o  j e: 

 
O D L U K A 

o raspisu Oglasa za izbor i imenovanje članova  
 upravnih vijeća javnih ustanova kojima je 

Općina osnivać 
I 

 
Ovom Odlukom utvrñuje se obaveza raspis Oglasa za 
izbor i imenovanje Predsjednika i članove Upravnog 
vijeća za :  
-  JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf – 

Uskoplje                                         - 1 član 
-  JU Dječji vrtić Gornji Vakuf- Uskoplje    - 2 članka 
-  JU Ljekarna Gornji Vakuf – Uskoplje      - 1 član 
 

II 
 
Raspis Oglasa za izbor  i imenovanje članova upravnih 
vijeća javnih ustanova kojima je općina osnivač  izvršiti 
će se sukladno odredbama Zakona o ministarskim, 
vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene  
novine FBiH “, broj: 12/03) i osnivačkim aktima 
navedenih javnih ustanova. 

III 
 
Za sprovoñenje ove Odluke zadužuje se Povjerenstvo 
za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana, od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje“. 
 
Broj: 01-05-113/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.god. 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                             
163. Na temelju članka 38. točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje (Službene glasnik  općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje»,br.1/01 i 3/05), članka 4. stavak 2. 
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Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Službene novine 
FBiH», broj: 2/98), Općinsko Vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj dana 
30.04.2009. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
O D  L  U  K  U 

O RASPISIVANJU JAVNOG NADMETANJA 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom odobrava se i  ureñuje  način i 
postupak  provoñenja javnog nadmetanja  za ustupanje 
u zakup poljoprivrednog zemljišta ( bez šuma) u 
državnom vlasništvu na lokalitetu «Smrčevice»,  općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Članak 2. 
  
Predmet nadmetanja je davanje u zakup na pet (5) 
godina poljoprivredno zemljište  u državnom vlasništvo 
na lokalitetu «Smrčevice», označene sa k.č. 1598/1, 
1598/1, 1644, 1661, 1672, 1675, 1707, 1725, 1728 i 
2612 k.o. Privor u ukupnoj  površini od 1979 dunuma.  

 
Članak 3. 

 
Početna cijena za jednu godinu po jednoj parceli 
utvrñuje se kako slijedi; 

      17. Bostan 150,00 
      18. Brdo Cunetino i Pričioci 100,00 
      19. Hamedovo Brdo 100,00 
      20. Begov dolac i Guvna 100,00 
   
      21.    

Mali i Veliki kulentaš, 
 Vrtaljke i Bliznice 

200,00 

      22. Mračaj    50,00 
      23. Osridak,Lebra i Troje brda   100,00 
      24. Šijakovo brdo, Lazine i Dila   150,00 
      25. Veliki i Mali golubić i 

Marijanovca 
  100,00 

      26. Vrt  u Jelićima   100,00 
 UKUPNO: 3.050,00 
 
Cijena iz stavka 1. ovog članka odnosi se na jednu (1) 
kalendarsku godinu 

Članak 4. 
  
Za provoñenje javnog nadmetanja imenuje se 
Povjerenstvo u slijedećem sastavu: 

1. Nikola Milić,   predsjednik 
2. NamikKaramustafić,  član 
3. Palma Jerković,   član 

 
Članak 5. 

  
Povjerenstvo  je dužno raspisati javni natječaj i obaviti 
licitaciju na licu mjesta. Natječaj postaviti na oglasnu 
ploču Općine i na vidna mjesta u naseljima: Voljevac, 
Svilići, Crkvice i Jelići. O provedenom natječaju 
Povjerenstvo je dužno sačiniti zapisnik i predložiti 
Općinskom načelniku zaključenje ugovora o zakupu 
poljoprivrednog zemljišta sa natjecateljem koji ponude 
najpovoljniju cijenu. Ugovor se zaključuje  na pet ( 5 ) 
godine . 

Članak 6. 
 

Povjerenstvu iz članka 4. ove Odluke pripada naknada u 
iznosu od 240 KM. 

Članak 7. 
 
Pravo na nadmetanje imaju raniji korisnici parcela, 
odnosno sva pravna i fizičke osobe koje obavljaju 
poljoprivrednu djelatnost i koje uplate kauciju od 50,00 
KM. Uplata kaucije ulazi u ugovorenu cijenu zakupa. 
Pravo učešća u nadmetanju nemaju raniji korisnici koji 
nisu izmirili obveze o ugovorima o zakupu na 
poljoprivredno zemljište dodijeljene prema odluci 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje broj 01-05-
228/06 0d 26.94.2006.godine. 

 
Članak 8. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 
 
Broj: 01-31-114/09                                                      
Gornji Vakuf-Uskoplje,                                               
04.05.2009.godine 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                                            
164. 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 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj: 
1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj  4.  sjednici  održanoj dana 30. 04. 2009.godine ,  
d o n i j e l o   j e: 

Z A KL J U Č A K 
o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja 
JP Veterinarska postaja Gornji Vakuf – Uskoplje 
 
1. Daje se suglasnost na imenovanje ASIMA BEŠIĆA, 

dr. Veterinarske medicine iz Gornjeg Vakufa – 
Uskoplja, za ravnatelja Javnog poduzeća 
Veterinarska postaja Gornji Vakuf – Uskoplje, 
prema aktu Nadzornog  vijeća JP Veterinarske 
postaje  Gornji Vakuf – Uskoplje, broj:02-05-49/09 
od 10.03.2009.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana, od dana 

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

R.b. Naziv parcele  
Za licitaciju 

Cijena 
(KM) 

1. Ivanove luke   50,00 
2. Šelin krč   50,00 
3. Dolac i Okreto 200,00 
4. Vrebinovac 150,00 
5. Livadice i dio Lazina   50,00 
6. Bare i dio Mekota 100,00 
7. Gradac   50,00 
8. Gornje Mekote 250,00 
9. Donje Mekote 250,00 
10. Srednje Mekote 150,00 
11. Dio Mekota i Selišće   50,00 
12. Ledine iznad sela 150,00 
13. Lokve i Paretak 100,00 
14. Rike ispod sela 100,00 
15. Dvije strančice  50,00 
16. Srednje kose 150,00 
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Broj;01-05-115/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05. 2009.godine 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                                                                                            
165. Na temelju članka 38. točka 2. i 111. stavak 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje(«Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) i 
članka  31. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf –Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj 30.04. 
2009.godine, d o n i j e l o   j e 

 
R J E Š E N J E 

o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju 
Radne grupe za izradu strategije razvoja 

Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
I 

 
U Rješenju Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje o 
imenovanju Radne grupe za izradu strategije općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje br. 01-05-340/07 od 
17.12.2007.godine (U dalje tekstu-Rješenja) u točki I 
iza rednog broja 13. dodaju se novi redni brojevi koji 
glase: 

«14. Omer Ljubunčić član, 
  15.Jozo Jurina član, 
  16.Ejub Zukić član, 
  17.Ivo Juričević član.» 

 
II 
 

Točka II Rješenja mijenja se i glasi: 
 
«Zadatak Radne grupe je da utvrdi nacrt i prijedlog 
strategije razvoja općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
period 2010-2015 godina.» 

 
III 
 

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

 
Broj;01-05- 116/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.godine 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  
166. Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim 
,vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine («Službene novine FBiH», broj: 12/03), 
članka 47 Zakona o Zdravstvenoj zaštiti («Službene 
novine KSB», broj: 13/00,13/02 i 13/03), članka 111 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje («Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje». br.1/01 i 
3/05), i članka 31 Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje  («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje» br. 1/01 i 3/05), Općinsko 
vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 4.  sjednici 
održanoj dana 30.04.2009. godine, d o n i j e l o  j e; 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju članka Upravnog vijeća 
JU Ljekarna Gornji Vakuf – Uskoplje 

I 
 
REUF BEGOVIĆ iz Gornjeg Vakufa-Uskoplje, razrješava 
se dužnosti članka Upravnog vijeća  JU Ljekarna Gornji 
Vakuf-Uskoplje, zbog podnesene ostavke. 

 
II 

 
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog  dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje». 
  
Broj;01-05-117/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.godine                                 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  
167. Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, 
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine (« Sl. novine FBiH», broj: 12/03), članka 
25. Zakona o ustanovama («Službeni list RBiH», broj: 
6/92,13/94), članka 111 Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje» broj:1/01 i 3/05), i članka 31 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 4.  sjednici   održanoj  dana 30. 04. 2009.  
godine, donijelo je; 

R J E Š E N J E 
o razrješenju članka Upravnog vijeća 

JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf 
– Uskoplje 

I 
 
SAUDIN ČAJDIN iz Gornjeg Vakufa-Uskoplje razrješava 
se dužnosti člana Upravnog vijeća JU Centar za 
obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje, zbog 
podnesene ostavke.     

II 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog  dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje». 
 
Broj;01-05-118/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05. 2009.godine                                PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Krajina Marinko , dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
168. Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim 
,vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine (« Sl. novine FBiH», br. 12/03),članka 40. 
Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju(«Službene novine KSB», broj: 11/01), 
članka 111 Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje (« Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», broj:1/01 i 
3/05), i članka 31. 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 4. sjednici 
održanoj dana 30. 04. 2009. godine,  d o n i j e lo  j e; 
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R J E Š E N J E 
o razrješenju članka Upravnog vijeća 
JU Dječiji vrtić Gornji Vakuf – Uskoplje 

I 
 
SAUDIN ČAJDIN iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja razrješava 
se dužnosti člana Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Gornji 
Vakuf-Uskoplje, zbog podnesene ostavke. 
     

II 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog  dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje». 
 
Broj;01-05-119/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.godine                                 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
169. Na temelju članka 38. točka 2. i 111. stavak 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje(«Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje broj: 1/01 i 3/05) i 
članka  31. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf –Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj 30.04. 
2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva za prigovore, 
predstavke i prijedloge 

I 
 
U Povjerenstvo za prigovore, predstavke i prijedloge 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, izabrani su; 
 
1. Marinko Krajina,              predsjednik 
2. Said Imamović,  član 
3. Zvonko Katović  član 
4. Enes Kurbegović  član 
5. Naser Karamustafić              član  

II 
 

Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja imenuje se na 
mandatni period mandata III saziva Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

III 
 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 
Broj;01-05-120/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.godine                                 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
170. Na temelju članka 38. točka 2. i 111. stavak 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje(«Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje broj: 1/01 i 3/05) i 
članka  31. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji 

Vakuf –Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj 30.04. 
2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva za društvene 
djelatnosti 

I 
 
U Povjerenstvo za društvene djelatnosti Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, izabrani su; 
1. Namir Trapo,   predsjednik 
2. Jozo Jurina,   član 
3. Almir Čalkić,   član 
4. Marija Ljubović,  član 
5. Dževad Dedić,     član  

II 
 

Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja imenuje se na 
mandatni period mandata III saziva Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

III 
 

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

 
Broj;01-05-121/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.godine                                 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
171. Na temelju članka 38. točka 2. i 111. stavak 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje(«Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje broj: 1/01 i 3/05) i 
članka  31. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf –Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj 30.04. 
2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva za ljudska prava, 
mlade i ravnopravnost spolova 

I 
 
U Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i ravnopravnost 
spolova Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, 
izabrani su; 
1. Dalila Milanović,  predsjednik 
2. Tvrtko Krajina,  član 
3. Jasminka Drino - Kirlić, član 
4. Luca Gašpar,  član 
5. Mejrema Ribić,  član  

II 
 

Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja imenuje se na 
mandatni period mandata III saziva Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

III 
 

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

 
Broj;01-05-122/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
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04.05.2009.godine                                                        
        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
172. Na temelju članka 38. točka 2. i 111. stavak 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje(«Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje broj: 1/01 i 3/05) i 
članka  31. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf –Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj 30.04. 
2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva za prostorno 
planiranje, ureñenje i ekologiju 

I 
 
U Povjerenstvo za prostorno planiranje, ureñenje i 
ekologiju Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, 
izabrani su; 
 
1. Edin Glamočak,  predsjednik 
2. Marinko Juričević,  član 
3. Saudin Čajdin,  član 
4. Berislav Elez,  član 
5. Alija Filan,   član  

II 
 
Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja imenuje se na 
mandatni period mandata III saziva Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

III 
 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 
Broj;01-05-123/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.godine 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
173. Na temelju članka 38. točka 2. i 111. stavak 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje(«Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje broj: 1/01 i 3/05) i 
članka  31. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf –Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj 30.04. 
2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva za poslove mjesnih 
zajednica 

I 
 
U Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, izabrani su; 
 
1.   Ljuban Herceg,  predsjednik 
2.   Muhamed Bešić,  član 
3.   Ivica Bilić,   član 
4.   Senad Muftić,   član 

5.   Ramo Omeragić,  član  
II 
 

Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja imenuje se na 
mandatno razdoblje mandata III saziva Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 

III 
 

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

 
Broj;01-05-124/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.godine  

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
174. Na temelju članka 38. točka 2. i 111. stavak 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje(«Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje broj: 1/01 i 3/05) i 
članka  31. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf –Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj 30.04. 
2009.godine, d o n i j e l o   j e: 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Administrativnog povjerenstva  

I 
 
U Administrativno povjerenstvo Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje, izabrani su; 
1. Midhat Abazović,                      predsjednik 
2.  Ivica Škoro,   član 
3.  Miralem Alić,   član 
4.  Jozo Šekerija,   član 
5.   Edin Prijić,   član 

II 
 

Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja imenuje se na 
mandatno razdoblje mandata III saziva Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
III 
 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 
Broj;01-05-125/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.godine 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
175. Na temelju članka 38. točka 2. i 111. stavak 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje(«Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje broj: 1/01 i 3/05) i 
članka  31. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf –Uskoplje na svojoj 4. sjednici održanoj 30.04. 
2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 4/09     08. 05. 2009                                 Strana :99  

R J E Š E N J E 
o imenovanju etičkog Povjerenstva  

I 
 
U etičko Povjerenstvo Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje, izabrani su; 
 
1.   Vahid Šehić,   predsjednik 
2.   Dalila Milanović,  član 
3.  Tvrtko Krajina,   član 
4.   Ivanka Majstorović,  član 
5.  Midhad Duvnjak,  član  

II 
 

Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja imenuje se na 
mandatno razdoblje mandata III saziva Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
III 
 

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

 
Broj;01-05-126/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.godine          

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
176. Na temelju članka 17. Odluke o grañevnom 
zemljištu («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje«, broj: 2/05), članka 38. točka 2 i članka 110. 
stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», 
broj: 1/01 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 4. sjednici održanoj 30.04. 2009.god, donijelo je; 
 

O D L U K U 
o imenovanju Natječajnog povjerenstva  

I 
 
Imenuje se Povjerenstvo za provoñenje Natječaja za 
dodjelu grañevnog zemljišta u državnoj svojini na 
korištenje radi grañenja, u sastavu: 
 
1.   Senada Ljubunčić,  predsjednik 
2.   Slavko Luketina,  član 
3.   Husein Fale,               član 

II 
 

Povjerenstvo ima zadatak da sukladno sa Zaključkom o 
odobravanju provedbe postupka Općinskog vijeća i 
odredbama Odluke o grañevnom zemljištu («Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj: 2/05), 
utvrdi osnove za raspisivanje Natječaja za prodaju-
dodjelu grañevnog zemljišta, sukladno članku 15. 
Odluke o grañevnom zemljištu («Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj: 2/05), raspiše i 
provede postupak Natječaja prema odredbama Odluke 
o grañevnom zemljištu, te podnese Izvješće i 
obrazložen prijedlog za dodjelu i ustupanje predmetne 
grañevne parcele radi grañenje. 

III                               
 
Povjerenstvo iz članka I ove Odluke imenuje se na 
mandatno razdoblje od dvije godine. 

 
IV 

 
Članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu, 
koja će biti odreñena posebnom Odlukom Općinskog 
načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
  

V 
 
Ova Odluka stupa na snagu narednog  dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 
Broj:01-05-127/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
04.05.2009.godine   

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
177. Na temelju članka 38  točka 2. i članka 110. 
stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf– Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj: 
1/01 i 3/05 ) i članka 23. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf– Uskoplje", broj: 1/01i 3/05), Općinsko 
vijeće Gornji Vakuf - Uskoplje na svojoj 4. sjednici 
održanoj dana  30. 04.2009. godine, d o n i j e l o  j e; 
   

 O D L U K A 
o imenovanju drugostepenog stručno-upravnog  

Povjerenstva 
I 

 
U drugostepeno  stručno-upravno Povjerenstvo  
imenuju se; 
 
1.  Branko Matijanić,   predsjednik 
2.  Ibrahim Latić,         član 
3.  Nevenka Slipac,   član 

II 
 

Povjerenstvo  iz članka I ove Odluke imenuje se na 
mandatno razdoblje od dvije godine. 

 
III 

 
Zadatak Povjerenstva je da rješava u drugom stupnju 
po žalbi protiv prvostupanjskog  rješenja Općinskog 
načelnika i Općinskih službi za upravu, donesenim na 
temelju propisa i akata Općinskog vijeća. 
 

IV 
 

Članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu, 
koja će biti odreñena posebnom Odlukom Općinskog 
načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
V 

 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
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Broj: 01-05-128/09 
Gornji Vakuf–Uskoplje 
04.05.2009.godine  

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
178. Na temelju članka 38.  točka 2. i članka 110. 
stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf– Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf», broj: 1/01 i 
3/05), a u vezi sa članom 9 i 10. Zakona o porezu na 
promet nekretnina («Službene novine KSB» br. 4/99) i 
članka 31. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf», 
broj: 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf–
Uskoplje na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 30.04 
2009. godine, d o n i j e l o  j e; 

 
O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva  za procjenu 
prometne vrijednosti nekretnina 

I 
 
U Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti 
nekretnine imenuje se: 
 
1.   Josip Barnjak,  predsjednik  
2.   Bejamil Šabanović, član  
3.   Hidajet Redžić,            član  
 

II 
 
Predsjedniku i članovima Povjerenstva pripada naknada 
za rad u Povjerenstvu u iznosu od 10,00 KM po jednom 
predmetu. 
Naknada iz stavka 1. ove točke osigurati će se iz 
sredstava koje uplaćuju podnosioci zahtjeva za 
procjenu prometne vrijednosti nekretnine. 
 

III 
 
Mandat Povjerenstva iz točke I ovog Rješenja traje 
dvije godine. 

IV 
 
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje«. 
    
Broj;01-05-129/09                                                           
Gornji Vakuf – Uskoplje                                               
04.05.2009.godine                    

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
179. Na temelju članka 54 i 93. Zakona o Prostornom 
ureñenju («Službene novine KSB« broj: 11/05), članka 
38. točka 2 i članka 110 stavak 1. Statuta općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje», broj: 1/01 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 
4. sjednici održanoj 30.04. 2009. godine, donijelo  je; 
 

O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne 
ocjene u postupku donošenja urbanističkih  

suglasnosti 
I 

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

II 
 
U Povjerenstvo za davanje stručne ocjene imenuju se; 
 
1. KemalLatić,  predsjednik 
2. Stipica Oreč,  član 
3. Nijaz Prijić,  član 
 

III 
 
Stručna ocjena Povjerenstva iz prethodnog članka 
Odluke, koja je temelj za donošenje rješenja o 
urbanističkoj suglasnosti koje donosi nadležna Služba 
općine, mora sadržavati sve elemente neophodne za 
utvrñivanje urbanističke suglasnosti, urbanističko-
tehničkih i drugih temelja gradnje i korištenja 
grañevine, odnosno izvoñenje drugih zahvata u 
prostoru, sukladno  s Kantonalnim zakonom o 
Prostornom ureñenju. 

IV                               
 
Povjerenstvo  iz članka II ove Odluke imenuje se na 
mandatno razdoblje od dvije godine. 
 

V 
 
Ova Odluka stupa na snagu narednog  dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 
Broj:01-05-130/09                                                           
Gornji Vakuf – Uskoplje                                               
04.05. 2009.godine                                                 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Opčinski načelnik : 
 
180. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-45/09 
Nadnevak:04.03.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/08),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
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O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu 
Mehrudinu Šišić 

I 
 
Mehrudinu Šišić iz Duratbegović Doca, Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. 
godinu u iznosu od 50,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. 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 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
181. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-51/09 
Nadnevak:04.03.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/08),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu 

Mustafi Manjgo  
I 

 
Mustafi Manjgo iz Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 150,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. 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 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
182. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-459/09 
Nadnevak: 04.03.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju novčanih sredstava za isplatu 

povodom 8. ožujka 
I 

 
Odobrava se isplata novčanih sredstava iz Proračuna 
2009. godine u iznosu od 780,00 KM, uposlenicama 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
613 900 – Ostalo Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu za namjene – proslava 8. 
ožujka 2009. godine radnica uposlenih u općini Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

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. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
               SeadČaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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