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Godina IX , broj  6                     14. 07. 2009.               Hrvatski  jezik 

 
Opčinsko vijeće : 
 
241. 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 5. sjednici održanoj dana 
25.06. 2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o radu Općinskog javnog 
pravobraniteljstva Bugojno 

 
1. Prihvata se Izvješće o radu Općinskog javnog 

pravobraniteljstva Bugojno za 2008. godinu, broj: 
JP-24/09 od 11.03.2009. godine, 14.04.2009.godine 
i 10.06.2009. godine.  

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

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

 
Broj;01-08-79/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
242. 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 5. sjednici održanoj dana 
25.06. 2009.godine, d o n i j e l o   j e: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću o poslovanju JP «Veterinarska 

stanica» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje i Planu 
poslovanja za 2009. godinu 

 
1. Prihvata se Izvješće o poslovanju JP «Veterinarska 

stanica» d.o.o.  Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008. 
godinu, broj: 03-14-39/09 od 21.02. 2009. godine, 
i  broj: 03-14-87/1/09 od 04.06.2009. godine. 

 
2. Prihvata  se Plan poslovanja JP «Veterinarske 

stanice» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2009. 
godinu, broj:03-14-89/09 od 08.06.2009. godine. 

 
 

 
3. Zadužuje se općinski Načelnik općine Gornji Vakuf-

Uskoplje, nadležna općinska služba i Uprava JP 
«Veterinarska stanica» d.o.o. Gornji Vakuf-
Uskoplje, da za narednu sjednicu  Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, utvrde prijedlog 
normativnog akta  sa rješenjem za sastav i izbor 
nove  Skupštine  društva. 

 
4. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

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

 
Broj;01-24-82/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine 
    

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
243. 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 5.  sjednici  održanoj  dana 
25.06. 2009. godine,  
d o n i j e l o   j e: 

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću o radu JU Centra  za obrazovanje i 

kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008. godinu i 
Plan rada za 2009. godinu 

 
1. Prihvata se Izvješće o radu JU Centra za 

obrazovanje i kulturu  Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2008. godinu, broj:01/2-14/7-29/09 od 
14.04.2009.godine i broj: 01/2-14/7-30/09 od  
04.06.2009. godine. 

 
2. Prihvata se Plan rada JU Centra za obrazovanje  i 

kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje, za 2009. godinu, 
broj:01/2-14-7-30/09 od 04.06.2009. godine. 

 
3. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

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

 
Broj;01-40-85/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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244. 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 5. sjednici održanoj dana 
25.06. 2009.godine, d o n i j e l o   j e: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću o radu JU «Ljekarna» Gornji Vakuf-
Uskoplje  za 2008. godinu i Planu rada za 2009. 

godinu 
 
1. Prihvata se Izvješće o radu JU «Ljekarna» Gornji 

Vakuf-Uskoplje, od 13.04.2009.godine i  
08.06.2009. godine. 

 
2. Prihvata se Plan rada JU «Ljekarna» Gornji Vakuf-

Uskoplje, za 2009. godinu, od 08.06.2009. godine. 
 
3. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

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

 
Broj;01-37-86/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
245. 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 5. sjednici održanoj dana 
25.06. 2009.godine, d o n i j e l o   j e: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću o radu JKP «Radovina» d.o.o. za 

2008. godinu i Poslovnom planu za 2009. godinu 
 
1. Ne prihvata se Izvješće o radu JKP «Radovina» 

broj: 121/09  od 15.04.2009. godine i broj: 
200/09 od 10.06.2009. godine i  Poslovni plan JKP 
«Radovina» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2009. 
godinu, broj:199/09 od 10.06.2009. godine. 

 
2. Zadužuje se općinski Načelnik općine Gornji Vakuf-

Uskoplje, nadležna  općinska  Služba i Uprava JKP 
«Radovina» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, da za 
narednu  sjednicu da  sastav i izbor  nove 
Skupštine društva, utvrde prijedlog Cjenovnika 
usluga i  utvrde prijedlog plana za podizanje 
kvaliteta  pružanje  komunalnih usluga iz okvira  
djelatnosti ovog  preduzeća. 

 
3. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

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

 
 

 
 

Broj;01-23-87/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
246. 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 5. sjednici održanoj dana 
25.06. 2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o radu JKP «VIK» d.o.o. za 2008. 
godinu i Programu rada za 2009. godinu 

 
1. Prihvata se Izvješće o radu JKP «VIK» d.o.o. za 

2008. godinu, broj: 34/09 i 43/09 od ožujka 2009. 
godine  

 
2. Prihvata  se Program rada JKP «VIK» d.o.o. Gornji 

Vakuf-Uskoplje za 2009. godinu, broj:63/09 od 
ožujka 2009. godine. 

 
3. Zadužuje se općinski Načelnik općine Gornji Vakuf-

Uskoplje, nadležna općinska Služba i Uprava JP 
«VIK» d.o.o. Gornji  Vakuf-Uskoplje, da za  
narednu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje, utvrde prijedlog normativnog akta sa 
rješenjem za  sastav i  izbor  nove Skupštine 
društva. 

 
4. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

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

 
Broj;01-23-90/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
247. 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 5. sjednici održanoj dana 
25.06. 2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2008. godinu i Planu rada za 2009. 

godinu 
 
1. Prihvata se Izvješće o radu JU Dom zdravlja Gornji 

Vakuf-Uskoplje, broj: 43/09 od 15.04.2009.godine 
i 28.04.2009. godine. 
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2. Prihvata se Plan rada JU Dom zdravlja Gornji 
Vakuf-Uskoplje, za 2009. godinu, od 28.04.2009. 
godine. 

 
3. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

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

 
Broj;01-37-91/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
248. 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 5. sjednici održanoj dana 
25.06.2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Informaciji o izradi Prostornog plana 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
1. Prihvata se Informacija o izradi Prostornog plana 

Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, pomoćnika 
načelnika za urbanizam, grañevinarstvo i 
prostorno planiranje Općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana, od dana 

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

 
Broj;01-23-159/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine 
                                               PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina , dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
249. 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 5. sjednici održanoj dana 
25.06.2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o izvršenju Proračuna Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za razdoblje 01.01. do 

31.03.2009. godine 
 
1. Prihvata se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje, Općinskog  načelnika 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, broj: 02-14-
1173/09 od 08.06.2009. godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana, od dana 

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

 

Broj;01-14-160/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
250. 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 5. sjednici održanoj dana 
25.06.2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Informaciji o gospodarstvu u Općini  Gornji 
Vakuf-Uskoplje u 2008. godinu 

 
1. Prihvata se Informacija o gospodarstvu u  Općini 

Gornji Vakuf-Uskoplje u 2008. godini, Službe za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, od  juna 2009. godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana, od dana 

objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

 
Broj;01-19-162/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
251. Na temelju članka  38. stavak 4. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje (“Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje”,broj:1/01,3/05),  i članka  5. i 9. 
Zakona o Budžetima u Federaciji  BiH (“Službene novine 
F BiH”, broj:19/06) Općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 5.sjednici održanoj dana 
25.06.2009.godine, d o n o s i: 
 

O D L U K U 
o usvajanju dokumenta Okvirnog Proračuna 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 2010-2012. godine 
 

I 
 
Usvaja se dokument Okvirnog proračuna  općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za razdoblje  2010-2012. godina. 
 

II 
 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana, od dana 
objavljivanja u ''Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje''.   

                          
Broj: 01-14-161/09                                                                  
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                          
29.06. 2009. godine                                                          

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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 Ostvareno Ostvareno Prognoza/planirano Projekcija 

Vrsta prihoda 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I Poreski prihodi  1.701.618 2.281.033 2.392.000 2.514.000 2.647.000 2.767.000 

Porez na dobit 80.281 130.537 137.000 144.000 151.000 158.000 

Porez na plaće 253.290 300.895 315.000 332.000 356.000 365.000 

Porezi grañana 231.370 151.313 158.000 167.000 175.000 184.000 

Porez na promet  70.323 163.773 171.000 180.000 189.000 199.000 

Prihodi od indirektnih poreza 1.036.298 1.502.316 1.577.000 1.656.000 1.739.000 1.822.000 

Ostali porezi  30.056 32.199 34.000 35.000 37.000 39.000 

II Neporezni  prihodi 761.701 615.133 645.000 678.000 714.000 746.000 

UKUPNO 793.000      
NEPORESKI PRIHODI 583.000      
LOKALNI PUTEVI 210.000      
III Tekuće potpore 205.756 173.156 500.000 500.000 525.000 550.000 

         
         
         
IV Kapitalni primici 22.096 48.799 100.000 100.000 100.000 100.000 

UKUPNO: 2.691.171 3.174.202 3.637.000 3.792.000 3.986.000 4.163.000 

 
 
 

Ostvareno Ostvareno Prognoza Projekcija Opis 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Općinske vlasti             

Ukupno bruto plaće i naknade i doprinosi 1.103.289 1.050.296 1.138.800 1.138.800 1.195.740 1.255.527 

Ukupno uposlenih u javnom sektoru 52 53 54 54 55 55 

Prosječna bruto plaća i naknade 21.217 19.817 21.088 21.088 21.741 22.828 
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 UKUPNO:            

 
 
 
 
 
 
Tabela 3: Ostvarenje i procjena proračuna  po ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje  2007-2012.godine 
 
 

Ostvareno  Ostvareno Prognoza Projekcija   

2007  2008 2009 2010 2011 2012 

I Poreski prihodi         
Ukupno plaće: 

1.103.289  1.050.296 1.117.300 1.117.300 1.173.200 1.232.000 
Bruto plaće 

649.465  664.140 689.900 689.900 724.400 761.000 
Naknade  

379.734  314.156 355.400 355.400 373.200 391.800 
Doprinosi  

74.090  72.000 72.000 72.000 75.600 79.200 
ukupno         
Materijalni troškovi 

563.304  588.000 529.300 529.300 555.800 583.000 
Transferi 

717.920  907.633 1.131.400 1.131.400 1.187.900 1.248.000 
Subvencije 

188.699  374.121 390.000 390.000 409.500 430.000 
Transferi pojedincima 

49.492  92.470 121.000 121.000 127.000 133.400 
Transf.dr.nivoima vlasti 

143.925  261.158 261.000 261.000 274.000 287.700 
Ostali 

335.804  179.884 359.400 359.400 377.400 396.900 
Kapitalni grantovi 

163.904  602.638 767.500 922..500 969.100 1.000.000 
Otplate kamata 

            
Nabavka stalnih sredstava 163.904  602.632 767.500 922..500 969.100 1.000.000 
Otplata duga iz prethodnih godina 

195203           
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Ostvareno  Ostvareno Prognoza Projekcija   

2007  2008 2009 2010 2011 2012 

Pozajmljivanje 
           

Ostalo 
3.638  93.362 91.500 91.500 100.000 100.000 

UKUPNO: 
2.552055 3.241.929 3.637.000 3.792.000 3.986.000 4.163.000 

 
 
 
 
 
 
Tabela 4: Izvršenje i projekcija potrošnje po funkcionalnoj klasifikaciji za razdoblje  2007-2012. godine 
 
 

Ostvareno Ostvareno Prognoza Projekcija 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  

KM KM KM KM KM KM 

Opće vladine usluge            

Aktivnosti općih javnih službi 1.706.943 1.688.607 1.779.200 2.089.000 2.123.000 2.173.000 

Aktivnosti odbrane            

Aktivnosti javnog reda i sigurnosti 43.000 44.500 47.000 48.000 53.000 55.000 

Društvene djelatnosti            

Aktivnosti obrazovanja 151.720 186.863 193.800 196.000 220.000 235.000 

Aktivnosti zdravstva 3.000 3.000 3.000 4.000 5.000 6.000 

Aktivnosti socijalnog osiguranja 49.492 96.207 121.000 123.000 135.000 144.000 

Stambeno-komunalne aktivnosti 96.373 446.976 817500 600.000 630.000 675.000 

Kulturne, rekr.i religijske aktivnosti 94.460 174.958 144.000 190.000 220.000 235.000 

Ekonomske usluge            

Aktivnosti vezane za gorivo i energiju            

Aktiv.vezane za poljopr. i vodoprivredu            

Aktivnosti rudar.i mineralnih resursa            
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Ostvareno Ostvareno Prognoza Projekcija 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  

KM KM KM KM KM KM 

Aktivnosti prometa i komunikacija 252.864 249.696 250.000 255.000 330.000 300.000 

Ostale ekonomske aktivnosti 154.203 257.780 190.000 192.000 260.000 230.000 

Ostale neklasificirane aktivnosti   93.362 91.500 95.000 100.000 110.000 

Ukupna potrošnja: 2.552.055 3.241.949 3.637.000 3.792.000 3.893.000 4.163.000 
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252. Na temelju članka 38.točka 2 i 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 Gornji 
Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05 ), Općinsko vijeće 
Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj  5. sjednici održanoj 
dana  25.06.2009. godine, d o n i j e l o  je : 
 

O  D  L U  K U 
o Općinskim priznanjima 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrñuju se vrste priznanja, izgled i opis 
priznanja, te način i postupak za njihovu dodjelu. 
 

Članak 2. 
 
Priznanja općine Gornji Vakuf-Uskoplje su: 
- Povelja sa grbom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
- Zahvalnica sa grbom općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 3. 
 
Kriteriji za dodjelu priznanja su: 
 
- «Povelja sa grbom općine Gornji Vakuf-Uskoplje» 
dodjeljuje se gospodarskim društvima, ustanovama, 
udruženjima grañana, drugim pravnim osobama i 
pojedincima za izuzetan doprinos razvoju općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje u oblasti gospodarstva, kulture, 
obrazovanja, nauke, zdravstva, sporta i drugim 
oblastima života i rada. 

 
- «Zahvalnica sa grbom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje» 
dodjeljuje se u znak zahvalnosti Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje priznatim ličnostima, grañanima i pravnim 
osobama Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, koji su dali 
poseban doprinos razvoju i očuvanju civilizacijskih 
vrijednosti, izgradnji i jačanju institucija lokalne 
zajednice u općini Gornji Vakuf-Uskoplje i njenoj 
afirmaciji u zemlji i inostranstvu. 

 
Članak 4. 

 
Oblik i izgled općinskih priznanja (dizajn) su: 
 
- «Povelja sa grbom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje» je 
izrañena na papiru fabrijano 300 grama, sa kožnim 
omotom formata A3, sa zlatotiskom grba Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje na naslovnoj strani. Likovno 
rješenje predstavlja grb Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
čiji izgled je utvrñen člankom 1. Odluke o utvrñivanju 
grba i zastavake općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 
6/08). 

 
- «Zahvalnica sa grbom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje» 
je izrañena na papiru fabrijano 300 grama, sa 
platnenim omotom, formata A3, sa zlatno-tiskom grba 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje na naslovnoj strani. 

 
Članak 5. 

 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, putem Komisije 
za izbor i imenovanje, upućuje javni poziv za 

podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja, a krajnji 
rok za podnošenje prijedloga je 30 dana prije 
održavanja svečane sjednice Općinskog vijeća. 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje može, u jednoj 
godini, dodijeliti  najviše do četiri općinska priznanja iz 
točke 2. ove Odluke. 
Povjerenstvo razmatra zaprimljene prijedloge, te 
prijedlog Odluke o dobitnicima priznanja dostavlja 
Općinskom vijeću na usvajanje. 

Članak 6. 
 
Pravo predlaganja kandidata za priznanja isvibnju 
grañani, udruge, mjesne zajednice, političke 
organizacije, organi i organizacije, te druga pravna 
osoba. 
 

Članak 7. 
 
Prijedlog se podnosi u pisanoj formi Povjerenstvu za 
izbor i imenovanje Općinskog vijeća i treba da sadrži 
činjenice i dokaze o zaslugama i djelima zbog kojih se 
kandidat predlaže. 
Predlagatelj priznanja je dužan dostaviti validnu 
dokumentaciju nadležnih državnih organa ne stariju od 
šest mjeseci. 
U prijedlogu se navodi i vrsta priznanja za koju se 
kandidat predlaže. 

Članak 8. 
 
Uručivanje općinskih priznanja dobitnicima vrši Općinski 
načelnik  na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u 
povodu Dana Općine. 

Članak 9. 
 
Iznos sredstava za realizaciju ove Odluke utvrñuje se u 
proračunu općine Gornji Vakuf-Uskoplje za svaku 
godinu posebno, na prijedlog Povjerenstva. 

 
Članak 10. 

 
Stručne i administrativne poslove u radu Povjerenstva, 
kao i voñenje evidencija o dodijeljenim priznanjima vrši 
Stručna služba Općinskog vijeća. 
Imena dobitnika Općinskih priznanja objavljuju se u 
«Službenom glasniku Općine Gornji Vakuf-Uskoplje». 
 

Članak 11. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje». 
 
Broj:01-05-163/09 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
29.06.2009.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
253. Na temelju članka 36 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  5. sjednici održanoj 
dana  25.06.2009. godine, d o n i j e l o  je : 
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O  D  L U  K U 
o naknadama vijećnicima i članovima stalnih i 

povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrñuju se pravo na naknadu troškova, 
odnosno izgubljene zarade  vijećnicima za rad i 
angažman u Općinskom vijeću u okviru prava i dužnosti 
vijećnika, članova stalnih i povremenih radnih tijela 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 2. 
 
Vijećniku, na ime troškova za rad i angažman u 
Općinskom vijeću Gornji Vakuf– Uskoplje, utvrñuje se 
paušalna mjesečna naknada u neto iznosu od 200,00 
KM, osim vijećnicima koji  dužnost u Općinskom vijeću 
obavljaju profesionalno. 

Članak 3. 
 
Pored naknade utvrñene u članku 2. ove Odluke 
vijećniku pripada i naknada na ime troškova nazoćnosti 
sjednici Općinskog vijeća (prijevoz, topli obrok i slično) 
u neto iznosu od 30,00 KM, po svakoj sjednici 
Općinskog vijeća. 

Članak 4. 
 
Članovima Kolegija Općinskog vijeća Gornji Vakuf–
Uskoplje, pripada naknada na ime troškova nazoćnosti 
sjednici Kolegija OV-a, u neto iznosu od 30,00 KM po 
svakoj sjednici Kolegija OV-a. 
Članovima stalnih i povremenih tijela Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf– Uskoplje pripada naknada na ime 
troškova nazoćnosti sjednicama navedenih tijela u neto 
iznosu od 30,00 KM, po svakoj sjednici stalnog ili 
povremenog tijela općinskog vijeća Gornji Vakuf - 
Uskoplje. 

Članak 5. 
 
U slučaju službenog puta vijećnika i članka radnog tijela 
Općinskog vijeća u svojstvu predstavaknika Općinskog 
vijeća, isvibnju pravo na naknadu materijalnih troškova 
( dnevnice, troškovi prijevoza i noćenja), sukladno s 
propisima koji važe za organ uprave. 

 
Članak 6. 

 
Sredstva za isplatu naknade iz ove Odluke osiguravaju 
se u proračunu Općine Gornji Vakuf–Uskoplje. 
Naknade vijećnicima i članovima radnih tijela vijeća iz 
članka 2, 3 i 4. ove Odluke isplaćuju se na temelju 
evidencije u učešću u radu održanih sjednica, stručne 
službe vijeća. 

Članak 7. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi 
Odluka o naknadama vijećnicima i članovima stalnih i 
povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje, («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj:13/07).  

Članak 8. 
 
Ova Odluka stupa na snagu narednog, dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 

Vakuf–Uskoplje, a primjenjivat će se od 01.01.2009. 
godine. 
 
Broj:01-14-164/09 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
29.06.2009.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
254. Na temelju članka 29. stavak 1. točka 1. Zakona o 
zaštite i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od 
prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije 
Bosne i Hercegovine", broj: 39/03 i 22/06) i članka 38. 
točka 2 i 110. stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, ("Službene novine općine Gornji Vakuf-
Uskoplje»), broj:1/01 i 35) i članka 23. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, («Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj: 1/01 i 
3/05), Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
5. sjednici održanoj 25.06.2009. godine,  donijelo   je : 
 

O D L U K U 
o organiziranju i funkcionisanju zaštite i 
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od 
prirodnih i drugih nesreća na području 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

I – TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom se osigurava jedinstvena organizacija i 
funkcioniranje zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih 
dobara od prirodnih i drugih nesreća  općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, ( u daljem tekstu: Općine) s ciljem 
sprječavanja opasnosti, smanjenja broja nesreća i 
žrtava te otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i 
posljedica prirodnih i drugih nesreća. 
 

Članak 2. 
 

Organiziranje i funkcioniranje zaštite i spašavanja na 
području Općine se vrši na način i postupak utvrñen 
Zakonom o zaštite i spašavanju ljudi i materijalnih 
dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine 
Federacije BiH, broj:39/03 i 22/06),( u daljem tekstu: 
Zakon o zaštite), propisima Kantona koji ureñuju oblast 
zaštite i spašavanja i ovom Odlukom i spašavanju. 
 

Članak 3. 
 

Poslovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara 
od prirodnih i drugih nesreća su od općeg interesa za 
općinu Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
II – ORGANIZIRANJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

Članak 4. 
 
Težište zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara 
od prirodnih i drugih nesreća, prema ovoj Odluci, 
ostvaruje se organiziranjem i poduzimanjem slijedećih 
mjera i aktivnosti: 
a) otkrivanje, praćenje i sprječavanje opasnosti od   
    prirodnih i drugih nesreća; 
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b)  osmatranje i uzbunjivanje o opasnostima i davanje 
upustava za zaštitu i  spašavanje; 
- obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i 
spašavanje; 

- organiziranje, opremanje, obučavanje i 
osposobljavanje civilne zaštite i uspostavljanje  i 
održavanje drugih vidova zaštite i spašavanja; 

- mobilizacija i aktiviranje snaga i sredstava za 
zaštitu i spašavanje; 

- otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća 
do osiguranja temeljnih uslova za život; 

- traženje pomoći iz zemlje i inostranstva za 
otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća; 

 
Gospodarska društva i druga pravna lica 

 
Članak 5. 

 
Gospodarska društva i druga pravna lica (u daljem 
tekstu: pravna lica) koja obavljaju djelatnost iz oblasti: 
zdravstva, veterinarstva, stambenih i komunalnih 
poslova, vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, 
rudarstva, grañevinarstva, transporta, snadbijevanja, 
ugostiteljstva i vatrogastva u kojima se obavljaju 
djelatnosti od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i 
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća su 
dužna organizirati i provoditi poslove zaštite i 
spašavanja u skladu sa Zakonom o zaštite i spašavanju, 
drugim propisima i ovom Odlukom. 
U toku voñenja akcija zaštite i spašavanja ljudi i 
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, 
pravna osoba iz ovog članka su dužna provoditi odluke 
Općinskog stožera civilne zaštite koji rukovodi akcijama 
zaštite i spašavanja na području na kome se nalaze 
objekti tih pravnih lica . 

Članak 6. 
 

U izvršavanju poslova iz članka 5. pravna lica provode 
odgovarajuće pripreme, donose i razrañuju planove 
zaštite i spašavanja za svoje djelovanje u zaštite i 
spašavanju, planiraju i osiguravaju materijalno tehnička 
sredstava za provoñenje mjera zaštite i spašavanja i 
organiziraju jedinice i povjerenike civilne zaštite, 
opresvibnju te jedinice i povjerenike potrebnom 
opremom i sredstvima i osposobljavaju ih za njihovo 
učešće u zaštite i spašavanju. 

Članak 7. 
 

Pravna lica, vlasnici i korisnici telekomunikacijskih i 
informacijskih sustava i veza su dužni dati prioritet u 
korištenju tih sustava i veza operativnom centru CZ i 
Općinskom stožeru civilne zaštite koji rukovode 
akcijama zaštite i spašavanja. 

Članak 8. 
 

U pripremi i provoñenju zaštite i spašavanja u okviru 
svoje redovne djelatnosti obavezno učestvuju 
organizacije Crvenog križa i druge humanitarne 
organizacije kao i udruge grañana (gorska služba 
spašavanja, planinari i dr.) u skladu sa njihovim 
pravilima o organiziranju i meñunarodnim ugovorima. U 
obavljanju tih poslova, ove organizacije i udruge će 
ostvarivati suradnju sa općinskim stožerom za civilnu 
zaštitu i postupaće po nalogu istog. 
Organizacije  iz stavka 1. ovog članka su dužne u 
svojim programima rada utvrditi zadatke, organizaciju 

djelovanja i aktivnosti kojima se osigurava učešće 
njihovih članova, organa i službi u zaštite i spašavanju. 
 
2. Općinsko vijeće 

Članak 9. 
 
U ostvarivanju prava i dužnosti u oblasti zaštite i 
spašavanja, Općinsko vijeće: 
- donosi Odluku o organiziranju i funkcioniranju zaštite i 
spašavanja Općine i osigurava njeno provoñenje; 

- donosi Program zaštite i spašavanja od prirodnih i 
drugih nesreća Općine; 

- planira i utvrñuje izvore financiranja za izvršavanje 
poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine; 

- usvaja Procjenu ugroženosti područja Općine od 
prirodnih i drugih nesreća; 

- razmatra stanje zaštite i spašavanja na području 
Općine i utvrñuje mjere za razvoj i usavršavanje 
zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća. 

 
3. Općinski načelnik 

Članak 10. 
 
U ostvarivanju prava i dužnosti u oblasti zaštite i 
spašavanja, Općinski načelnik: 
- organizira  Operativni centar u Općini u skladu sa 
zakonom i osigurava rad istog; 

- donosi akte o postavakljenju komandanta i načelnika 
stožera CZ. i odreñivanju funkcija u općinskim 
službama za upravu čiji su nosioci po položaju članovi 
Općinskog stožera civilne zaštite; 

- donosi akte o postavakljenju komandanta, načelnika i 
članova stožera u stožerima civilne zaštite u mjesnim 
područjima sukladno sa ovom Odlukom;  

- donosi akte o utemeljenju općinskog stožera civilne 
zaštite; 

- donosi Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih 
nesreća Općine; 

- proglašava stanje prirodne i druge nesreće i nareñuje 
uporabu snaga i sredstava civilne zaštite, službi za 
upravu, gospodarskih društava i drugih pravnih lica sa 
područja na prevenciji, ublažavanju i otklanjanju 
štetnih posljedica od prirodnih i drugih nesreća po 
ljude i materijalna dobra na području Općine; 

- proglašava prestanak prirodne i druge nesreće na 
području Općine; 

- nareñuje mobilizaciju grañana i njihovih sredstava i 
sredstava pravnih osoba, samostalnih 
gospodarstvenika, državnih organa kao i jedinica, 
stožera, povjerenika i službi za zaštitu i spašavanje. 

 
4. Organi uprave 

Članak 11. 
 

Općinski organi uprave u okviru svojih prava i dužnosti 
utvrñenih zakonom, Statutom općine i drugim 
propisima, u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i 
materijalnih dobara od prirodnih i drugih  nesreća, 
izvršavaju i osiguravaju izvršavanje zakona, drugih 
propisa i općih akata, staraju se o organiziranju i 
provoñenju mjera zaštite i spašavanja u oblasti za koju 
su utemeljeni i odgovorni su za stanje te zaštite, prate 
stanje zaštite i predlažu mjere za razvoj i unapreñenje 
zaštite, vrše nadzor nad provoñenjem zakona, planova 
zaštite i provoñenje preventivnih mjera zaštite u 
pravnim osobama i druge poslove koji su im Zakonom i 
drugim propisima stavakljeni u nadležnost. 
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Organi uprave su dužni da zadatke iz stavka 1. ovog 
članka razrañuju u svojim planovima rada. 
 
5. Prava i dužnosti mjesnih zajednica 
 

Članak 12. 
 
Mjesna zajednica, u okviru svojih prava i dužnosti u 
organiziranju i ostvarivanju zaštite i spašavanja od 
prirodnih i drugih nesreća treba da: 
- organizira i osposobljava grañane za provoñenje 
zadataka i mjera zaštite; 

- planira i organizira mjere zaštite; 
- planira, organizira radne jedinice od svih grañana i 
provodi njihovu mobilizaciju radi učešća u zaštite; 

- organizira i obezbjeñuje prihvat i zbrinjavanje 
evakuiranih grañana i materijalnih dobara; 

- organizira i održava red za vrijeme prirodne i druge 
nesreće; 

- obezbjeñuje informiranje grañana o opasnostima od 
prirodnih i drugih nesreća, posljedicama i mjerama 
koje se poduzisvibnju  na zaštite i otklanjanju 
posljedica; 

U organiziranju, planiranju i ostvarivanju zaštite i 
spašavanja mjesna zajednica sarañuje sa Stožerom 
civilne zaštite i poduzećima  na području mjesne 
zajednice u pitanjima od zajedničkog interesa i u tom 
pogledu mogu udruživati snage i sredstva za zaštitu od 
prirodnih i drugih nesreća na području mjesne 
zajednice. 

Članak 13. 
 

Mjesna zajednica u statutu ili drugom općem aktu 
ureñuje način organiziranja i ostvarivanja zaštite od 
prirodnih i drugih nesreća na području mjesne 
zajednice, utvrñuje nadležnost organa mjesne 
zajednice, kao i način angažiranja grañana u zaštite i 
spašavanju. 
  
6. Stožeri civilne zaštite 
 

Članak 14. 
 
Za rukovoñenje akcijama zaštite i spašavanja na 
teritoriji općine Gornji Vakuf – Uskoplje, te za 
obavljanje drugih poslova u zaštite i spašavanju ljudi i 
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća osniva 
se Općinski stožer civilne zaštite općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, kao stručno operativni organ. 
 

Članak 15. 
 

Pored poslova iz članka 108. Zakona o zaštite i 
spašavanju ljudi Općinski stožer civilne zaštite vrši i 
slijedeće poslove: 
- nareñuje provoñenje odgovarajućih mjera zaštite i 
spašavanja i odreñuje snage i sredstva koje će 
provoditi te mjere; 

- usmjerava, koordinira i rukovodi akcijama zaštite i 
spašavanja svih učesnika angažiranih na zaštite i 
spašavanju, na području općine; 

- rješava sva pitanja koja se u toku provoñenja 
aktivnosti na zaštite i spašavanju pojave u svezi sa 
angažiranjem snaga i sredstava civilne zaštite i 
provoñenja mjera zaštite i spašavanja i samozaštite 
grañana; 

- izrañuje i ažurira planska dokumenta iz oblasti zaštite 
i spašavanja 

odlučuje o privremenom smještaju ugroženih ljudi i 
materijalnih dobara. 

Član 16. 
 

Stožer civilne zaštite Općine sastoji se od komandanta, 
načelnika i članova stožera. 
Komandanta, načelnika i članove stožera iz stavka 1. 
postavlja i razrješava Općinski načelnik na prijedlog 
Općinske službe za civilnu zaštitu, stambeno komunalne 
poslove, obnovu i zaštitu okoliša (u daljem tekstu: 
Služba za civilnu zaštitu). 
Stožeri civilne zaštite funkcioniraju u miru samo onda 
kada nadležni organ proglasi da je nastalo stanje 
prirodne i druge nesreće na odreñenom području, 
odnosno kada treba  
preventivno djelovati prije nastanka prirodne i druge 
nesreće, kao i za vrijeme vježbi civilne zaštite, a u ratu 
funkcioniraju stalno. 

Član 17. 
 

Osobnu i materijalnu formaciju stožera civilne zaštite iz 
prethodnog članka, svojom Odlukom utvrñuje Općinski 
načelnik na prijedlog Općinske službe civilne zaštite. 
   
7. Jedinice civilne zaštite 
 

Članak 18. 
 
Jedinice Civilne zaštite na području Općine se formiraju 
kao jedinice opće i specijalizovane namjene. 
 

Članak 19. 
 

Jedinice opće namjene se formiraju na načelima 
teritorijalne popune kao timovi, odjeljenja i vodovi. 
Timovi, odjeljenja i vodovi se organiziraju, opresvibnju i 
obučavaju za izvršavanje zadataka na područjima gdje 
su utemeljeni. 
Jedinice opće namjene  se mogu upotrijebiti kao 
ispomoć i van područja gdje su utemeljeni, o čemu 
odlučuje nadležni stožer civilne zaštite.     
 

Članak 20. 
 

Jedinice opće namjene kao timovi, odjeljenja i vodovi 
formiraju se u naseljima i mjesnim zajednicama. 
Jedinice iz stavka 1. ovog članka formira Općinski 
načelnik na prijedlog Općinske službe civilne zaštite. 
 

Članak 21. 
 

Specijalizirane jedinice mogu se formirati za: 
- zaštitu od požara – dva odjeljenja; 
- prvu medicinsku pomoć – dva odjeljenja; 
- sanaciju terena – samostalno odjeljenje; 

     - zaštitu i spašavanje od NUS-a – samostalno odjeljenje. 
 

Članak 22. 
 

Općinski načelnik, na prijedlog Općinske službe civilne 
zaštite, organizira specijalizovane jedinice civilne zaštite 
Općine koje obavljaju složenije poslove zaštite i 
spašavanja na cijelom području Općine kad snage i 
sredstva pravnih osoba i službe zaštite i spašavanja, te 
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jedinice opće namjene nisu dovoljne za ostvarivanje 
efikasne zaštite i spašavanja na području Općine. 
 

Članak 23. 
 

Prema ukazanoj potrebi, na zahtjev nadležnih organa, 
jedinice iz članka 18. se mogu angažirati na pružanju 
pomoći izvan podrućja općine. 
 

Članak 24. 
 

Općinski načelnik će, na prijedlog Općinske službe 
civilne zaštite, svojim propisom regulirati osobne i 
materijalne formacije jedinica opće i specijalizirane 
namjene. 
 
8. Službe zaštite i spašavanja 
 

Član 25. 
 
Općinski načelnik, na prijedlog Općinske službe civilne 
zaštite, odreñuje pravna lica i udruge grañana kod kojih 
će se organizirati služba zaštite i spašavanja koja će 
djelovati na području Općine. 
 

Članak 26. 
 

Službe zaštite i spašavanja organiziraju se u pravnim 
licima sa sjedištem na području općine Gornji Vakuf–
Uskoplje, iz oblasti: 
- zdravstva; 
- komunalnih poslova; 
- grañevinarstva; 
- gorske službe spašavanja; 
- dobrovoljnom vatrogasnom društvu; 
- udruženjima grañana. 
 

Članak 27. 
 

U slučaju kada ne postoje uvjeti za organiziranje službi 
zaštite i spašavanja sukladno sa člankom 122. Zakona o 
zaštite, Općinski načelnik, na prijedlog Općinske službe 
civilne zaštite, može, sukladno sa procjenom 
ugroženosti, formirati samostalne službe zaštite i 
spašavanja koje će djelovati na području općine. 
    
9. Lična i uzajamna zaštita 
 

Članak 28. 
 
Osobna i uzajamna zaštita grañana predstavlja 
najvažniji oblik pripremanja i organizovanog učešća 
grañana u zaštite i spašavanju. Ta zaštita se sprovodi u 
stambenim zgradama, javnim i drugim objektima, 
naseljima i pravnim osobama. 
Osobna i uzajamna zaštita obuhvata naročito: obuku 
grañana, mjere i postupke preventivne zaštite, prvu 
pomoć, samo-pomoć, zbrinjavanje djece i nemoćnih 
osoba i druge hitne intervencije u zaštite i spašavanju 
ljudi i materijalnih dobara. 
Osobnu i uzajamnu zaštitu provode grañani, gdje žive i 
rade u okviru prava i dužnosti utvrñenih zakonom. 
 

Članak 29. 
 
Svi radno sposobni grañani Općine, od 18 do 60 godina 
života (muškarci), odnosno od 18 do 55 godina života 

(žene), su dužni da se pripresvibnju za učešće i da 
učestvuju u zaštite i spašavanju. 
 

Članak 30. 
 
Na zahtjev Službe civilne zaštite, Policijska postaja 
Gornji Vakuf -Uskoplje će omogućiti i korištenje 
službenih podataka o prebivalištu grañana iz stavka 1. 
članka 28. ove uredbe. 
 

Članak 31. 
 

Propisane mjere i postupci preventivne zaštite i druge 
hitne intervencije u zaštite i spašavanju ljudi i 
materijalnih dobara, u okviru lične i uzajamne zaštite, 
grañani provode svakodnevno s ciljem sprječavanja 
nastanka i širenja prirodne ili druge nesreće većih 
razmjera. 
 
10. Povjerenici civilne zaštite 
 

Članak 32. 
 
Povjerenici civilne zaštite odreñuju se u naselju 
(mjesnim zajednicama), djelu naselja, stambenim 
zgradama, organima uprave i službama za upravu 
općine, drugim organima i ustanovama i pravnim licima 
u kojima se ne osniva stožer civilne zaštite. 
 

Članak 33. 
 

Povjerenici u naseljima vrše poslove koji se odnose na 
organiziranje i poduzimanje neposrednih mjera na 
učešću grañana u provoñenju samozaštite i učestvuju u 
svim aktivnostima civilne zaštite koje se provode u 
akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara 
na odreñenom području, za koje su zaduženi. 
Povjerenici u organima uprave i drugim ustanovama i 
pravnim osobama, vrše poslove koji se odnose na 
organiziranje i pripremanje mjera i aktivnosti na 
sudjelovanju i provoñenju osobne i kolektivne zaštite i 
mjera zaštite i spašavanja u objektima za koje su 
zaduženi. 

Članak 34. 
 

Planom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih 
nesreća vrši se odreñivanje broja povjerenika civilne 
zaštite, razrada njihovih poslova i zadataka u miru, za 
vrijeme prirodnih i drugih nesreća. 
                                

Članak 35. 
 

U naseljima i službama za upravu Općine povjerenike 
postavlja i razrješava općinski načelnik na prijedlog 
službe civilne zaštite. 
 
11. Mjere zaštite i spašavanja 
 

Članak 36. 
 
Mjere i postupci zaštite i spašavanja se utvrñuju 
Planovima zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih 
nesreća. 

Članak 37. 
 

Općinske planove zaštite i spašavanja izrañuje Služba 
civilne zaštite u saradnji sa drugim službama Općine, 
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ovisno o oblasti koje su u njihovoj nadležnosti. Planovi 
zaštite i spašavanja mjesnih područja i drugih pravnih 
osoba, moraju biti usklañeni sa Planom zaštite općine. 
Planovi se usklañuju samu u pitanjima u kojima se 
odreñuju zadaci za odreñene nosioce civilne zaštite. 
 
12. Naknade u civilnoj zaštite 
 

Članak 38. 
 
Grañani koji su namjerno ili zbog nepažnje 
prouzrokovali opasnost radi kojih su nastali troškovi u 
otklanjanju posljedica, dužni su nadoknaditi slijedeće 
troškove: 
- troškove izvedenih zaštitnih i spasilačkih mjera; 
- troškove sanacije i dovoñenja u prvobitno stanje, 
- troškove šteta fizičkim i pravnim licima. 
Ako je više grañana iz stavka 1. ovog članka uzrokovalo 
nesreću, a ne može se utvrditi njihov pojedinačni udio, 
nastale troškove snose solidarno. 
Pravo na naknadu troškova iz stavka 1. ovog članka 
pripada onomu, ko je isplatio te troškove. 
 
III-OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE 
 

Članak 39. 
 

Radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama 
pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili 
druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su 
nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i 
materijalna dobra na ugroženom području, obradu tih 
podataka i njihove distribucije nadležnim organima 
vlasti i pravnim osobama, kao i prenošenje naredbi 
općinskog stožera civilne zaštite u vrijeme 
funkcioniranje tih stožera, formiraju se operativni centri 
civilne zaštite ( u daljem tekstu: operativni centar). 
    

Članak 40. 
     

Općinski operativni centar se formira u sastavu Službe 
civilne zaštite. 
Općina Gornji Vakuf -Uskoplje može sa susjednim 
općinama formirati zajednički operativni centar o čemu 
će sporazumno odlučivati Načelnik općine Gornji Vakuf -
Uskoplje i načelnik susjedne općine. 
 
IV – FUNKCIONIRANJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

Članak 41. 
 
Kad Općinski načelnik proglasi da je na odreñenom 
području općine, ili na cijelom području Općine nastala 
prirodna ili druga nesreća, aktivira se stožer civilne 
zaštite radi rukovoñenja akcijama zaštite i spašavanja. 
 

Članak 42. 
 

Tokom provoñenja akcije zaštite i spašavanja stožeri 
civilne zaštite mjesnih područja ili stožeri civilne zaštite 
u pravnim osobama, ukoliko se osnuju, dužni su 
provoditi odluke i naredbe Općinskog stožera civilne 
zaštite. 

Članak 43. 
 

Jedinice civilne zaštite koje su formirane po naseljima i 
mjesnim područjima se upotrebljavaju na zadacima 

zaštite i spašavanja na području naselja i mjesnog 
područja gdje su formirani, s tim da se te jedinice mogu 
upotrijebiti i na drugom mjesnom području, odnosno 
van područja Općine, o čemu odlučuje općinski stožer 
civilne zaštite. 

Članak 44. 
 
Općinski načelnik je dužan da odmah po saznanju da 
prijeti neposredna opasnost od prirodne i druge nesreće 
ili je nastala prirodna i druga nesreća, samoinicijativno 
ili na prijedlog Službe civilne zaštite odlukom utvrdi 
nastanak prirodne i druge nesreće. 
Odlukom iz prethodnog stavka se utvrñuje vrsta 
prirodne nesreće, vrijeme nastanka i područje koje je 
zahvaćeno prirodnom i drugom nesrećom. 
 

Članak 45. 
 
Naredba o mobilizaciji i uporabi snaga i sredstava 
sadrži: vrstu i jačinu snaga i sredstava koje se 
mobiliziraju, područje na kojem će se angažirati, mjere 
za smještaj, ishranu i osiguranje drugih potreba 
angažiranih snaga i sredstava. 
 
V – NADZOR 

Članak 46. 
          
Nadzor nad provoñenjem odredaba ove Odluke će vršiti 
nadležni federalni i kantonalni inspektor Civilne zaštite i 
Općinska služba civilne zaštite općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
 
VI-FINANCIRANJE, OPREMANJE, OBUČAVANJE I   
     OSPOSOBLJAVANJE 
 

Članak 47. 
 
Financiranje potreba po ovoj Odluci vršit će se iz 
prikupljenih sredstava iz članka 180. Zakona o zaštite i 
spašavanju ljudi.  
 
VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 48. 
 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da svojim posebnim 
Odlukama precizira i regulira pitanja iz ove oblasti, koja 
ovom Odlukom nisu obuhvaćena. 
 

Članak 49. 
 

Popuna stožera, jedinica, službi i povjerenika iz ove 
Odluke vrši se obveznicima Civilne zaštite u skladu sa 
Zakonom o zaštite i spašavanju. 

 
Članak 50. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju da važe 
sve ranije Odluke koje reguliraju oblast koja je 
obuhvaćena ovom Odlukom. 
 

Članak 51. 
 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje". 
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Broj;01-44-165/09        
Gornji Vakuf-Uskoplje,              
29.06.2009.godine  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
255. Na temelju članka 54. stavak 3. Zakona o 
grañevnom zemljištu («Službene novine Federacije 
BiH», broj: 67/05) i članka 22 i 30. Poslovnika 
Općinskog vijeća («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj: 1/01,3/05), Općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 5. sjednici 
održanoj dana 25.06.2009. godine, d o n i j e l o  j e: 
 

R J E Š E N J E 
 
Daje se suglasnost Hamdiji Gavranoviću sinu Ismeta iz 
Bugojna, da može pristupiti otuñenju nedovršenog 
poslovnog objekta izgrañenog na parceli označenoj kao 
k.č. 17/42 i k.č.17/43 upisana u el. zk. ul. broj 1593 
k.o. Gornji Vakuf, upisane kao državno vlasništvo sa 
pravom korištenja radi  grañenja poslovnog objekta, u 
korist Hamdije Gavranović sina Ismeta iz Bugojna, sa 
1/1 dijela. 
Dozvoljava se uknjižba i upis u zemljišne knjige,na 
temelju ove suglasnosti i kupoprodajnog ugovora. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

           
Hamdija Gavranović sin Ismeta iz Bugojna, obratio se 
Općinskom vijeću  općine Gornji Vakuf-Uskoplje,  sa 
zahtjevom za davanje suglasnosti za prodaju 
nedovršenog poslovnog objekta, kako je prikazano u 
dispozitivu ovog rješenja. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
U provedenom postupku utvrñeno je: 
 
- uvidom u zemljišno-knjižni izvadak u broj el. zk. 

uloška 1593 k.o. Gornji Vakuf uknjiženo je pravo 
korištenja na neizgrañeno grañevno zemljište, radi 
izgradnje poslovnog objekta u korist Hamdije 
Gavranovića sina Ismeta iz Bugojna, sa dijelom 1/1 

- na navedenom  poslovnom  objektu  izveden je 
većinski  dio radova 

- zbog stanovanja u drugom mjestu, te finansijske 
nemogućnosti, spriječen je za gradnju            
započetog poslovnog objekta.  

 
Isvibnjući  u vidu naprijed utvrñeno činjenično stanje, a 
na temelju članka 54. stavak 3. Zakona o grañevnom 
zemljištu, u kojem je odreñeno da se nedovršena 
poslovna zgrada uz suglasnost Općinskog vijeća može 
otuñiti, ako je nosilac ostvarenog prvenstvenog prava 
korištenja radi grañenja, odnosno prava korištenja radi 
grañenja, bio spriječen opravdanim razlozima 
nastavakiti grañenje (teška i trajna bolest, smrt članka 
obitelji, smanjenje broja članova obitelji, razvod braka, 
preseljenje u drugo mjesto i sl.), ispunjeni su uvjeti za 
donošenje ovog rješenja, pa je riješeno kao u 
dispozitivu ovog  rješenja. 

 
Ovo rješenje nema karakter upravnog akta, već je akt 
raspolaganja općine Gornji Vakuf-Uskoplje, i protiv 
njega se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti Upravni 
spor. 
 

Broj: 01-31-166/09                                                                    
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                            
29.06.2009. godine                                                             

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
256. Na temelju  članka 6. i  61. Zakona o grañevnom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene 
novine Federacije BiH», broj: 67/05) i članka 32. 
Odluke o grañevnom zemljištu  «Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje « broj: 2/05), a postupajući po 
službenoj dužnosti, na temelju Zaključka Općinskog 
načelnika broj: 02-31-1381/08 od 25.05.2009 godine, o 
rješavanju vlasničkih odnosa na lokalitetu zgrade općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, Općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj  5.  sjednici,  održanoj  dana  
25. 06. 2009.   godine, d o n i  j e l o   j e: 

 
R J E Š E N J E 

 
Utvrñuje se gubitak prava korištenja radi grañenja na 
gradskom grañevnom zemljištu označenom kao :  
- k.č.8/41, površine 205 m2 upisana u el. zk.ul. 596 

k.o. Gornji Vakuf, u korist Općinskog stožera TO u 
Gornjem Vakuf sa dijelom 1/1, 

- k.č.8/39 ,površine 55 m2  upisana u el. zk. ul. 595 
k.o. Gornji Vakuf, u korist Općinskog stožera TO U 
Gornjem Vakuf , sa dijelom 1/1  

- k.č.8/42  površine 385 m2 i  k.č.8/43 –površine 380 
m 2  obadvije upisane u el. zk. ul. broj: 598 k.o. 
Gornji Vakuf , u korist Narodnog odbora općine 
Gornji Vakuf sa dijelom 1/1. 

- k.č.8/45 površine 145 m2  i k.č.8/72 površine 55 m2  
obadvije upisane u el. zk. ul. broj: 597 k.o. Gornji 
Vakuf u korist Narodne milicije općine Gornji Vakuf. 

- k.č. 8/46 površine 330 m2  i k.č.8/47 površine 578 
m2  upisane u el. zk. ul. broj 402 k.o. Gornji Vakuf 
u korist Narodne Milicije općine Gornji Vakuf . 

Utvrñuje se pravo korištenja radi grañenja zgrade 
administracije na gradskom grañevnom zemljištu 
označenom kao k.č. 8/39, površine 60 m2 , k.č.8/41 
površine 200 m2 , k.č.8/42  površine 448 m2 , k.č.8/43 –
površine 152 m 2, k.č. 8/72 površine 274 m2  sve k.o. 
Gornji Vakuf a u svrhu legalizacije sagrañenog objekta, 
u  korist Općine Gornji Vakuf-Uskoplje i MUP SBK 
Travnik, Policijska postaja i Općinska administracija  
Gornji Vakuf-Uskoplje, sa po ½ dijela.  
Utvrñuje se pravo korištenja na gradskom grañevnom 
zemljištu označenom kao k.č. 8/45 površine 282 m2 , 
k.č. 8/46 površine 90 m2 , 8/47 površine 90 m2  sve k.o. 
Gornji Vakuf, u korist Općine Gornji Vakuf – Uskoplje , 
sa dijelom 1/1. 
MUP KSB, Policijska postaja i Općinska administracija 
Gornji Vakuf-Uskoplje nije dužan platiti naknadu za  
dodijeljeno zemljište jer je većim dijelom ranije bio 
upisani korisnik predmetnih parcela.   
MUP KSB Travnik, Policijska postaja i Općinska 
administracija Gornji Vakuf-Uskoplje je dužan  platiti 
naknadu za pogodnost zemljišta (rentu ) u iznosu od 
12.757,50 KM slovima: 
dvanaesthiljadasedamstopedesetsedamkonvertibilnihma
raka i 50/100) na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje, u 
roku od 15 dana, od dana pravomoćnosti ovog rješenja.   
MUP KSB Travnik, Policijska postaja i Općinska 
administracija Gornji Vakuf-Uskoplje se ne može             
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izdati odobrenje grañenje   niti se može izvršiti uknjižba 
prava korištenja u katastru nekretnina i             
zemljišnoj-knjizi dok nadležnoj Službi ne podnese dokaz 
da je platio gore navedenu naknadu.  
Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 
Bugojno da nakon pravomoćnosti ovog rješenja   na 
temelju istog i prijavnog lista izvrši upis gubitka prava 
korištenja na zemljištu iz točke 1.  dispozitivu ovog 
rješenja i izvrši upis prava korištenja na zemljištu iz 
točke 2 i 3. dispozitivu ovog rješenja. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Služba za imovinsko pravne poslove i katastar općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, je po službenoj dužnosti 
pokrenula postupak u predmetu rješavanja vlasničkih 
odnosa na lokalitetu zgade općine u Gornjem Vakufu-
Uskoplju i bivše zgrade Narodne milicije općine Gornji 
Vakuf, a na temelju Zaključka načelnika Općine broj: 
02-31-1381/08 od 25.05.2009. godine u kojem traži 
rješavanje vlasničkih odnosa na lokalitetu zgrade 
Općine u ul. fra. Anñela Zvizdovića b.b. u Gornjem 
Vakufu-Uskoplju  i bivše zgrade Narodne milicije općine 
Gornji Vakuf, a u svezi pisma namjere Ministarstva 
unutrašnjih poslova SBK Travnik broj: 01/49–1-1739 
/07 od 12.12.2008 godine i zahtjeva istog Ministarstva 
broj:01/49-1-1739-1/07 od 21.05.2009 godine, koji se 
odnose na utvrñivanje vlasničkih odnosa nad 
zajedničkom zgradom u posjedu Policijske postaje 
Gornji Vakuf-Uskoplje i Općinske uprave Gornji Vakuf-
Uskoplje, gdje je postignut dogovor da se pravo 
suvlasništva na predmetnom imovinom uknjiži sa po ½ 
dijela u korist Ministarstva unutrašnjih poslova KSB 
Travnik i Općine Gornji Vakuf-Uskoplje,  te utvrditi 
pravo korištenja nad bivšom zgradom Narodne milicije 
općine Gornji Vakuf u korist Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje sa dijelom 1/1.  

 
Razmatrajući gore navedeni zaključak Načelnika općine 
ova Služba je provela postupak te izvršila uvid u 
urbanističku suglasnost broj : 07/5-23-1143 od 
10.06.2009 godine, i u zemljišno-knjižne izvatke iz zk. 
ul. broj : 596, 595, 598, 597 i 402 sve k.o. Gornji Vakuf  
te utvrdila slijedeće činjenično stanje : 
- Uvidom u urbanističku suglasnost broj : 07/5-23-1143 
od 10.06.2009 godine vidljivo da  se investitorima 
Općini Gornji Vakuf-Uskoplje i Ministarstvu unutrašnjih 
poslova SBK Policijska stanica i OA Gornji Vakuf-
Uskoplje, daje urbanistička suglasnost za sagrañenu 
«ZGRADA ADMINISTRACIJE» u ul. Fra. Anñela 
Zvizdovića u Gornjem Vakufu-Uskoplje, na zemljištu 
označenom sa k.č.8/39, k.č.8/41, k.č.8/42, k.č.8/43 i 
8/72 (stari premjer) k.o. Gornji Vakuf u Gornjem 
Vakufu-Uskoplju. 
- Uvidom u zk. ul. broj  596 k.o. Gornji Vakuf vidljivo je 
da parcela označena kao k.č.8/41 ima površinu 205 m2 i 
da je na istoj uknjiženo pravo korištenja radi izgradnje 
zgrade stožera teritorijalne odbrane  u korist Općinskog 
stožera teritorijalne odbrane , sa dijelom 1/1. 
- Uvidom u zk. ul. broj 595 k.o. Gornji Vakuf vidljivo je 
da parcela označena kao k.č. 8/39 ima površinu od 55 
m2  i da je na istoj uknjiženo pravo korištenja radi 
izgradnje zgrade stožera teritorijalne odbrane  u korist 
Općinskog stožera teritorijalne odbrane, sa dijelom 1/1. 
-  Uvidom u zk. ul. broj  598 k.o. Gornji Vakuf vidljivo je 
da parcela označena kao k.č. 8/42 ima površinu od  385 
m2  i parcela označena kao k.č.8/43 ima površinu od 

380 m2  i da je na istim uknjiženo pravo korištenja radi 
podizanja zgrade u korist Narodnog odbora općine 
Gornji Vakuf sa dijelom 1/1. 
- Uvidom u k.č.8/45 površine 145 m2  i k.č.8/72 
površine 55 m2  obadvije upisane u el. zk. ul. broj 597 
k.o. Gornji Vakuf vidljivo je da je na istim uknjiženo 
pravo korištenja  u korist Narodne Milicije općine Gornji 
Vakuf sa dijelom 1/1. 
- Uvidom u k.č. 8/46 površine 330 m2  i k.č.8/47 
površine 578 m2  obadvije upisane u el. zk. ul. broj 402 
k.o. Gornji Vakuf  vidljivo je da je na istoj uknjiženo 
pravo korištenja u korist Narodne milicije općine Gornji 
Vakuf  

 
Nakon identifikacije predmetnih parcela od strane 
geometara izvršeno je cijepanje istih sukladno sa 
navedenom urbanističkom suglasnosti i situacijskim 
rješenjem kojim je formirana predmetna grañevna 
parcela. 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. Zakona o grañevnom zemljištu kojim je odreñeno da 
općina raspolaže gradskim (i ostalim) grañevinskim 
zemljištem u državnom vlasništvu , te na temelju članka 
61.Zakona o grañevnom zemljištu (na grañevnom 
zemljištu u državnom vlasništvu na kojem je izgrañena 
zgrada bez prava korištenja zemljišta radi grañenja za 
koju se naknadno može izdati odobrenje za grañenje po 
odredbama Zakona o prostornom ureñenju, Općinsko 
vijeće će utvrditi pravo vlasništva  u korist graditelja ili 
njegovih pravnih slijednika uz obvezu plaćanja naknade 
za dodijeljeno grañevno zemljište na korištenje i za 
ureñenje grañevnog zemljišta), a isto je predviñeno i u 
članku 32. općinske Odluke o grañevnom zemljištu 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 
2/05) pa je riješeno  kao u točki 1. dispozitivu ovog 
rješenja.    
Odredba točke 5. dispozitivu ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 64. točka 2. 
Zakona o grañevnom zemljištu, a njena visina utvrñena 
ja na temelju članka 38. Odluke o grañevnom zemljištu 
(« Službeni  glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje«, 
broj: 2/05). 
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:01-31-167/09 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
29.06.2009.godine      

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
257. Na temelju članka 17. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik  Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj: 1/01, 3/05)  i  članka 8. Odluke o 
utemeljenju Javne Ustanove «Ljekarna» Gornji Vakuf-
Uskoplje, («Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje« broj: 5/03 i 1/04), Općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 5. sjednici održanoj 
dana 25.06.2009.godine,  d o n i j e l o   j e : 
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O D L U K A 
o dodjeli poslovnog prostora 

JU «Ljekarna» Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Članak 1. 
 

Poslovni prostor  gradske Ljekarne koji se nalazi u 
stambeno-poslovnoj zgradi u ulici  Mehmed-bega 
Stočanin, a na  k.č. 1180 k.o. Gornji Vakuf, objekat-1,  
(podaci novog premjera), u površini od 162,22 m2  
dodjeljuje se JU »Ljekarna»  Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka će služiti kao dokaz o pravu vlasništva na 
predmetnom poslovnom prostoru i predstavljat će 
pravni temelj za upis u javne evidencije nekretnina. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje«. 

O b r a z l o ž e n j e 
 

JU «Ljekarna« Gornji Vakuf-Uskoplje, je u mirnom i 
nesmetanom posjedu poslovnog prostora u kojem 
obavlja djelatnost, a koji se nalazi u stambeno-
poslovnoj zgradi u ulici Mehmed-bega Stočanina u 
Gornjem Vakufu-Uskoplju, više od 20 godina, odnosno 
od izgradnje zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor. 
 
Iz ovih razloga smatra se opravdanim donošenje 
ovakve Odluke.  
 
Broj :01-31-168/09 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                                 
29.06.2009.godine       

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
258. Na temelju članka 17.Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje" broj:1/01,3/05), te članka 22. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje" 
broj:1/01,3/05), Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 
25.06.2009. godine, d o n i j e l o    j e : 
 

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

 
1. Odobrava se provedba postupka zamjene 

nekretnina – dijela bivše zgrade Hotela «Raduša» 
sa pripadajućim zemljištem korisništvo Općine sa 
1/1 dijela, izgrañene na k.č. 10/29, k.č 10/86, k.č. 
10/81, k.č. 10/82, k.č. 10/83, k.č. 10/102 i k.č 
10/16, sve upisane u el.zk.ul. broj:1136 k.o. Gornji 
Vakuf, kako je prikazano na situacionom rješenju 
urañenom na geodetskoj podlozi od strane Službe 
za urbanizam, grañevinarstvo i Prostorno planiranje 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje, sa dijelom zgrade i 
zemljišta u kojoj je smještena policijska postaja 
Gornji Vakuf-Uskoplje MUP-a, KSB– korisništvo 
MUP-a.  

2. Ovlašćuje se općinski Načelnik da preko nadležnih 
službi, a u saradnji sa Općinskim 
pravobranilaštvom, obavi sve predradnje i zaključi 
pravno  valjan ugovor o zamjeni predmetnih 
nekretnina. 
 

3. Zaključak stupa na snagu osmog dana, od dana  
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje". 

 
Broj:01-31-169/09 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
29.06.2009. godine   

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
259. 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  5.  sjednici  održanoj dana 25 
.06.2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Ugovor o van-sudskom 
poravnanju 

 
1. Daje se suglasnost na Ugovor o van-sudskom 

poravnanju meñusobnih potraživanja, Općina 
Gornji Vakuf-Uskoplje-Rudnik lignita «Gračanica» 
d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, broj:02-14-1431-
2/04 od 12.05.2009.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 

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

 
Broj;01-14-170/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine          PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Marinko Krajina , dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
260. 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 5. sjednici održanoj dana 
25.06. 2009.godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na imenovanje VD 
Ravnatelja JU Centra za obrazovanje i kulturu 

Gornji Vakuf–Uskoplje 
 
1. Daje se suglasnost na imenovanje Nermini Gudić, 

dipl. žurnaliste iz Gornjeg Vakufa – Uskoplje, za VD 
Ravnatelja Javne ustanove Centar za obrazovanje i 
kulturu Gornji Vakuf – Uskoplje, prema aktu 
Upravnog odbora JU Centar za obrazovanje i kulturu 
Gornji Vakuf–Uskoplje, broj: 01/1-34/2-17/09 od 
12.05.2009.godine. 
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2. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje». 

 
Broj;01-05-171/09 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
29.06.2009.godine    

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Marinko Krajina , dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Općinski načelnik: 
 
261. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-903/09 
Nadnevak:11.05..2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Munibu Dizdar 

I 
 
Munibu Dizdar iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 30,00 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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
262. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-885/09 
Nadnevak:12.05..2009.godine 

Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Osmanu Brkić 

 
I 

 
Osmanu Brkić iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 100,00 KM. 
 

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

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
263. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-64-5/09 
Nadnevak: 14.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12.Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
JU Centru za socijalni rad 

 
I 

 
JU Centru za socijalni rad općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od  
13.750,00 KM. 
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II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Centar za socijalni rad Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za namjene –
tekuće obaveze u mjesecu svibnju 2009.godine. 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
264. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-66-5/09 
Nadnevak: 14.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Crvenom križu  Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Crveniom križu Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Crveni križ Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu svibnju 2009.godine. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun  Crvenog križa broj 
1990520008007541 otvoren kod ABS banke. 
 

IV 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
265. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-69-5/09 
Nadnevak: 14.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/08), i Odlukom o financiranju 
političkih stranaka općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 13/07), 
Opčinski 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 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 

I 
 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 
6.900,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 323 – Transfer političkim strankama Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za 
namjene – financiranje tekućih aktivnosti stranaka i 
klubova za mjesec svibanj i to kako slijedi: 
 
1.Transfer političkoj stranci SDA………………3.000,00 KM 
2.Transfer političkoj stranci HDZBiH………….1080,00 KM 
3.Transfer političkoj stranci HDZ 1990………..720,00 KM 
4.Transfer političkoj stranci SBiH……………..1.200,00 KM 
5.Transfer političkoj stranci SDP……………….. 600,00 KM 
6.Transfer političkoj stranci HSP……………….. 300,00 KM 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»       
266. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
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Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-67-5/09 
Nadnevak: 14.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno 

I 
 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojnp, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 
1.800,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Općinsko javno pravobranilaštvo Bugojno 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu 
svibnju 2009.godine. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun OJP broj 3384002241074583  
otvoren kod UniCredit banke. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
267. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-68-5/09 
Nadnevak: 14.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 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 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' 

 

I 
 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. 
godinu u iznosu od 2.500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – DOM KULTURE Proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu svibnju 2009.godine.  
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
268. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-65-5/09 
Nadnevak: 14.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
I 

 
DVD Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se financijska 
sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2009. godinu u iznosu od 4.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Vatrogasno društvo Proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu svibnju 2009.godine. 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
269. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-614/09 
Nadnevak: 14.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/08)  ,Opčinski 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 
HNK ''Slogi'' Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
 
HNK ''Slogi'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 2.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za namjene – odlazak 
na pripreme u Tursku. HNK ''Sloga'' je obavezna da  
dostavaki Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima ( i 
kopiju ove odluke ) Službi za gospodarstvo, financije i 
stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2009.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj budžetskoj 2010.godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 11/08).   

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
270. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-862/09 
Nadnevak: 14.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
JOB - Uniji veterana  Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
 
JOB – Uniji Veterana Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 1000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za 
namjene – za troškove registracije. Udruženje je 
obavezno da  dostavaki Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima Službi za gospodarstvo, financije i 
stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
60 dana po primitku i utrošku sredstava( i kopiju ove 
odluke ).  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2009.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj budžetskoj 2010.godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 11/08).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruge broj 
1995230076015703 otvoren u ABS Banci d.d. Sarajevo, 
PJ Gornji Vakuf - Uskoplje. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
271. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
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-OPĆINSKI NAČELNIK- 
Broj: 02-14-937/09 
Nadnevak: 14.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
MRK ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
MRK ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 1.500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za namjene – 
izmirenje zaostalih i prispjelih obaveza i redovnih 
aktivnosti. MRK ''Sloga'' je obavezna da  dostavaki 
Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima  ( i kopiju 
ove odluke ) Službi za gospodarstvo, financije i 
stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2009.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj budžetskoj 2010.godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 11/08).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruge broj 
1011310000143678 otvoren kod PBS banke  d.d. 
poslovnica Gornji Vakuf. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
272. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-513/09 
Nadnevak: 14.05.2009.godine 
 

Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Karate klubu ''USKOPLJAK'' Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 

I 
 
Karate klubu ''USKOPLJAK'' Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 
500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za namjene – 
nabavka podloge - TATAMI. MRK ''Sloga'' je obavezna 
da  dostavaki Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima  ( i kopiju ove odluke ) Službi za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2009.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj budžetskoj 2010.godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 11/08).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun broj 3382802224238935 otvoren 
kod UniCredit banke  d.d. poslovnica Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
273. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-848/09 
Nadnevak:18.05..2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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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 
Muzaferu Smajić 

 
I 

 
Muzaferu Smajić iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja, 
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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
274. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-989/09 
Nadnevak: 20.05..2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Karate klub «Sloga» Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Karate klubu «Sloga» Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 
1.500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –organizacije iz oblasti sporta Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za 

namjene –za odlaske na zakmičenja KT-a u proljetnij 
sezoni za 2009.godinu.Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima ( i kopiju ove Odluke )  treba dostaviti Službi 
za gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i 
utrošku sredstava. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun  broj 19900520009232554 
otvoren kod ABS banke poslovnica G.Vakuf - Uskoplje. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
275. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-988/09 
Nadnevak: 20.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca 

I 
 
Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Gornji 
Vakuf-Uskoplje, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. 
godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
udruženjima grañana proisteklim iz rata proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za 
namjene – izmirenje tekućih obaveza Organizacije. 
Organizacija je obavezna da  dostavaki izvješće o 
namjenski utrošenim sredstvima ( i kopiju ove odluke  ) 
Službi za gospodarstvo, financije i stradalnike rata 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2009.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj budžetskoj 2010.godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 11/08).   
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III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun  broj 1990520008006862 
otvoren kod ABS banke  d.d. poslovnica Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
276. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-972/09 
Nadnevak: 20.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Sportskom ribolovnom društvu «VRBAS « Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 
Sportskom ribolovnom društvu «VRBAS» Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. 
godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za 
namjene –za poribljavanje rijeke Vrbas i njenih pritoka 
te ždrimačkih jezera. Organizacija je obavezna da  
dostavaki izvješće o namjenski utrošenim sredstvima ( i 
kopiju ove odluke  ) Službi za gospodarstvo, financije i 
stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2009.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj budžetskoj 2010.godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 11/08).   

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

prebaciti na žiro račun  broj  1011310000115451  
otvoren kod PBS banke  d.d. poslovnica Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
277. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-697/09 
Nadnevak:20.05..2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Emiri Šljivo 

 
I 

 
Emiri Šljivo iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 100,00 KM. 
 

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

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
278. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-784/09 
Nadnevak:21.05..2009.godine 
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Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Žulj Kati 

 
I 

 
Žulj Kati iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja, 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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
279. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-990/09 
Nadnevak:21.05..2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Jozi Arežina  

 
I 

 
Jozi Arežina iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja, 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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
280. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1010/09 
Nadnevak: 22.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Omladinskom Centru Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Omladinskom Centru Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za 
namjene – sufinanciranje izmirenja tekućih obaveza u I 
i II kvartalu tekuće godine. Udruženje je obavezno da  
dostavaki Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima 
Službi za gospodarstvo, financije i stradalnike rata 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava( i kopiju ove odluke ).  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2009.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj budžetskoj 2010.godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 11/08).   
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III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruge broj 
3060440000011394 otvoren kod Hypo Group Alpe Adria  
banke. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
281. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-685/09 
Nadnevak: 22.05.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
ENDURO MOTOCROSS KLUBU «GAS»  Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 
ENDURO MOTOCROSS KLUBU «GAS» Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. 
godinu u iznosu od 300,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za 
namjene – ureñenje motocross staze za motocikliste za 
sportska takmičenja. Udruženje je obavezno da  
dostavaki Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima 
Službi za gospodarstvo, financije i stradalnike rata 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava( i kopiju ove odluke ).  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2009.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj budžetskoj 2010.godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 11/08).   

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

prebaciti na žiro račun  broj  1995230076230461 
otvoren kod ABS  Banke Poslovnica Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
Sead Čaušević,prof. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
282. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-852/09 
Nadnevak:25.05..2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Sakibu Prijić  

 
I 

 
Sakibu Prijić iz Jagnjida, Gornji Vakuf - Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 
100,00 KM. 

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

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
283. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-956/09 
Nadnevak:25.05..2009.godine 
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Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Izetu Bašinac  

I 
 
Izetu Bašinac iz Batuše, 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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
284. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1028/09 
Nadnevak:25.05..2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Ismetu Imamović  

I 
 
Ismetu Imamović iz Batuše, Gornji Vakuf - Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 
100,00 KM. 

II 
 

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

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
285. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-949/09 
Nadnevak:25.05..2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 
Anti Grbavac  

I 
 
Anti Grbavac iz Bistrice, 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. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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