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Godina X , broj  1                    25. 02. 2010.                Hrvatski jezik 

 
Općinsko vijeće: 
 
1. 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 9.  sjednici  održanoj  dana 
18.02. 2010. godine , d o n i j e l o   j e: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću o radu  Biroa za zapošljavanje  
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2009. godinu 

 
1. Prihvata se Izvješće o radu Biroa za zapošljavanje 

Gornji Vakuf-Uskoplje za 2009. godinu, od siječnja 
2010.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana, od dana 

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

 
Broj;01-05-3/10                                                        
Gornji Vakuf – Uskoplje                                                        
23.02.2010.godine                                                            

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
2.  Na temelju članka 6. stavak 6 i 8. Zakona o 
koncesijama («Službene novine KSB», broj: 8/09), 
članka 38. točka 2. i  članka 110. stavak 1. Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje, (“Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05) i 
članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf  Uskoplje («Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
uskoplje» br. 1/01 i 3/05,Općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje, na svojoj 9.  sjednici  održanoj  dana  18. 02. 
2010. godine , d o n i j e l o  j e:    

 
O D L U K U 

o utvrñivanju Liste istaknutih stručnjaka općine   
Gornji Vakuf-Uskoplje za popunu Povjerenstva 

za koncesije 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrñuje se lista istaknutih stručnjaka 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje za popunu Povjerenstva 
za koncesije, kako slijedi: 
 
• Samir Alić,  dipl.ing.rud. 
• Branko Matijanić, dipl. pravnik 

 
• Salih Muftić,  dipl,ing,maš. 
• Igor Blaževir,  dipl.ecc. 
• Mehrid Petrović, dipl.pravnik 
• Branko Šain,  dipl.ing.grañ. 
 

Članak 2. 
 
Povjerenstvo za koncesije imenuje Vlada KSB, na 
prijedlog nadležnog ministarstva, a za predmete dodjele 
koncesija u skladu sa stavakom 2. članka 4. Zakona o 
koncesijama, Povjerenstvo broji pet članova, od kojih 
su dva promjenjiva člana koje imenuje ministar 
nadležnog ministarstva sa liste koje utvrdi Općinsko 
vijeće lokalne zajednice, na čijem području se nalazi 
predmet koncesije. 
Lista Općinskog vijeća iz članka 1. ove Odluke ispunjava 
uvjete propisane stavovima 3. 4. i 5. članka 6. Zakona o 
koncesijama. 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje".  
 
Broj; 01-05-7/10             
Gornji Vakuf-Uskoplje                           
23.02.2010.godine       
                                                           PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
3.  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 9.  sjednici  održanoj  dana 
18. 02. 2010. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U • A K 

o Izvješću o radu Policijske postaje 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2009. godinu 

 
1. Prihvata se Izvješće o radu Policijske postaje 

Gornji Vakuf-Uskoplje za 2009. godinu, broj: 02/4-
4-32-1-08/10 od 22.01.2010. godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog  dana, od dana 

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

 
Broj;01-05-8/10                                                                    
Gornji Vakuf – Uskoplje                                                           
23.02.2010. godine                                                               
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PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
4.  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 9.  sjednici  održanoj dana 
18. 02. 2010. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Informaciji o prirodnoj nesreći-poplavi u Općini 
Gornji Vakuf-Uskoplje od 09.01.2010. godine 

 
1. Prihvata se Informacija o prirodnoj nesreći-poplavi 

u Općini  Gornji Vakuf-Uskoplje koja se desila 
09.01.2010. godine, Službe za civilnu zaštitu, 
stambeno-komunalne poslove, obnovu i zaštitu 
okoline općine Gornji Vakuf-Uskoplje, broj:04-44-
sl/10 od 04.02.2010. godine. 

 
2. Zadužuje se Općinski načelnik općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje, da  sačini Program mjera u smislu 
prevencije zaštite od poplave, na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
3. Zaključak stupa na snagu osmog dana, od dana 

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

 
Broj;01-44-18/10                                                       
Gornji Vakuf – Uskoplje                                                        
23.02.2010.godine                                                             
                                                PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
5.  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 9.  sjednici  održanoj  dana 
18. 02. 2010.godine, d o n i j e l o   j e: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću o procjeni šteta od poplave 

na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
1. Prihvata se Izvješće o procjeni šteta od poplave na 

području općine  Gornji Vakuf-Uskoplje, Općinske 
povjerenstva za procjenu štete, općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, broj:02-44-19-3/10 od 15.02.2010. 
godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana, od dana 

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

 
Broj;01-44-19/10                                                       
Gornji Vakuf – Uskoplje                                                        
23.02.2010.godine                                                            
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
6. Na temelju članka 13,14 i 15. Poslovnika o radu  
Općinskog vijeća Gornji Vakuf- Uskoplje(" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje", br. 1/01 i 3/05),  
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje, na svojoj 9. 
sjednici održanoj  18.02.2010. godine, d o n i j e l o j e: 
 

PROGRAM  RADA 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 

za 2010. godinu 
 
I   U V O D  
 
Osnove programskih zadataka i sadržaja rada  
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, čine okvir 
samoupravnog djelokruga Općine utvrñeni Zakonom i 
Statutom općine, programi Općinskog vijeća iz 
prethodnih godina, prijedlozi dati od vijećnika 
Općinskog vijeća, Općinskog načelnika  kao i od 
Pomoćnika općinskog načelnika. 
Opredjeljenje za sadržaj rada dale su rasprave na 
sjednicama Općinskog vijeća u proteklim godinama, kao 
i zahtjevi  Općinskog načelnika  za donošenje akata iz 
djelokruga poslova općinske uprave, sukladno Statutu 
općine, Zakonima  Federacije Bosne i Hercegovine i 
Kantona Središnja Bosna. 
U ovom razdoblju, pored Programom predviñenih 
sadržaja rada, Općinsko vijeće će razmatrati i druga 
pitanja iz svoje nadležnosti koja nisu predviñena ovim 
Programom, a koja pokrenu ovlašteni predlagatelji 
(sukladno članku 34. Poslovnika o radu  Općinskog 
vijeća) kao i aktualna pitanja iz redovitog djelovanja  a 
koja proizlaze iz zakonskih i drugih obveza. 
U svom radu Općinsko vijeće će iznalaziti forme i 
metode rada kako bi sve odluke i drugi akti što više bili 
odraz potrebe grañana općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
Programski sadržaji svrstani su u dva dijela : normativni 
dio i analitički informativni dio i to po tromjesečjima. 
  
II PLAN  ODRŽAVANJA  REDOVNIH SJEDNICA 
 
a)  Redovite sjednice 
 
9.    sjednica……………………01. – 15. veljače 2010. god. 
10.  sjednica…………………….15. -  30. ožujka 2010. god. 
11.  sjednica………………………01.-15. svibnja 2010. god. 
12.  sjednica……………………….15. -  30.lipnja 2010. god. 
13.  sjednica…………………15. -  30. kolovoza 2010. god. 
14.  sjednica.……………… 15. -  30. listopada 2010. god. 
15.  sjednica………………….10. -  25. prosinca 2010. god. 
 
b)  Svečana sjednica     
……………………………………………01. listopada 2010.god. 
 
Pored planiranih redovnih sjednica po potrebi  bit će 
zakazane tematske i izvanredne sjednice Općinskog 
vijeća. 
 
III   PROGRAM  RADA OPĆINSKOG VIJEĆA  
       GORNJI  VAKUF-USKOPLJE ZA RAZDOBLJE   
        SIJEČANJ-PROSINAC 2010. GOD. 
 
I  Siječanj – ožujak  2010.god. 
 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 1/10     25. 02. 2010                                 Strana : 3 

A )  Normativni dio : 
 
1. Nacrt Odluke  o izmjenama i dopunama Statuta 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
       Predlagatelj:  Povjerenstvo OV-a 
 
2. Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
 Predlagatelj:  Povjerenstvo OV-a 
 
3. Nacrt Strategije razvoja općine Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 Predlagatelj:  Povjerenstvo OV-a 
 
4. Prijedlog Odluke o utvrñivanju prosječene 

grañevne cijene m2 stambenog i  poslovnog 
prostora u društveno-državnoj svojini na području 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 
2009.godinu.  

 Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 

2010. godinu  
 Predlagatelj: Kolegij OV-a 
 
6. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 

2010.godinu 
 Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
7. Prijedlog Odluke o pečatu općine Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
8. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima 
 Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
9. Prijedlog Odluke o utvrñivanju kriterija za izbor i 

imenovanje članova Upravnih odbora javnih 
ustanova kojima je općina Gornji Vakuf-Uskoplje 
utemeljitelj 

 Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za 

imenovanje članova organa upravljanja javnih 
ustanova kojima je općina Gornji Vakuf-Uskoplje 
utemeljitelj 

 Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog 

plana Ski-centar «Raduša» 
 Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
12. Prijedlog Rješenje o preuzimanju i dodjeli 

neizgrañenog grañevnog zemljišta 
 Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
B) Analitičko – informativni dio 
 

1. Izvješće o radu Centra za socijalni rad za 
2009.god. i  Plan rada za 2010.godinu 
Izvjestitelj: JU Centar za socijalni rad Gornji 
Vakuf – Uskoplje 

 
2. Izvješće o radu općinske uprave za 

2009.godinu 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 

3. Izvješće o izvršenju proračuna općine za 
2009.godinu 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
4. Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Gornji 

Vakuf – Uskoplje za 2009.god. 
Izvjestitelj : Biro za zapošljavanje Gornji Vakuf – 
Uskoplje 
 

5. Informacija o radu Policijske postaje Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009.godinu 
Izvjestitelj: Policijska postaja Gornji Vakuf – 
Uskoplje 
 

6. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva 
Bugojno za 2009.god. 
Izvjestitelj: Općinsko pravobraniteljstvo Bugojno  

 
7. Izvješće o radu JU» Dječiji vrtić» Gornji Vakuf-

Uskoplje za 2009. god. i Plan rad za 2010.godinu 
Izvjestitelj: JU «Dječiji vrtić» Gornji Vakuf – 
Uskoplje 

 
8. Izvješće o radu Centra za obrazovanje i kulturu 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. god. i Plan rada 
za 2010.godinu 
Izvjestitelj; JU Centar za obrazovanje i kulturu 

 
II   Travanj-lipanj 2010. god. 
 
A ) Normativni dio : 
 
1. Prijedlog Godišnjeg plana i  programa održavanja, 

izgradnje i rekonstrukcije lokalnih putova u općini  
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010.godinu. 
Predlagatelj: Općinski načelnik  
 

2. Prijedlog Strategije razvoja općine Gornji Vakuf-
Uskoplje 
Predlagatelj:  Povjerenstvo OV-a 
 

3. Prijedlog Prostornog plana općine Gornji Vakuf-
Uskoplje 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 

4. Prijedlog Odluke o provoñenju Prostornog plana 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 

5. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i visini naknade 
za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih 
instalacija u općini Gornji Vakuf-Uskoplje 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
6. Prijedlog Rješenje o preuzimanju i dodjeli 

neizgrañenog grañevnog zemljišta 
Predlagatelj: Općinski načelnik  

 
B) Analitičko – informativni dio 
 
1. Izvješće o radu JP» Veterinarska postaja» Gornji 

Vakuf- Uskoplje za 2009.god. i Plan rada za 
2010.godinu 
Izvjestitelj:» Veterinarska postaja» Gornji Vakuf- 
Uskoplje 
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2. Izvješće o radu JKP « Radovina» za 2009.godinu i 
Plan rada za 2010.godinu 
Izvjestitelj;  JKP  «Radovina» doo Gornji Vakuf – 
Uskoplje 
 

3. Izvješće o radu JKP «VIK» za 2009. godinu i Plana 
rada za 2010.godinu 
Izvjestitelj ; JKP»VIK» d.o.o. Gornji Vakuf - 
Uskoplje 

 
4. Izvješće o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf –

Uskoplje za 2009.god. i Plan rada za 2010.godinu 
Izvjestitelj: Dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje 

 
5. Izvješće o radu JU «Ljekarna» Gornji Vakuf – 

Uskoplje za 2009. god. i Plan rada za 2010.godinu 
Izvjestitelj JU» Ljekarna « Gornji Vakuf - Uskoplje 

 
6. Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj 

– ožujak 2010.godine 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 
 

7. Informacija o stanju  gospodarstva na području 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje u 2009. god. 

      Izvjestitelj:  Općinski načelnik 
 
III  Srpanj – rujan 2010. god. 
 

A) Normativni dio  
 
1. Nacrt proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 

2011.godinu 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  

proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2010.godinu 

 Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
3. Prijedlog  Statuta Općine  Gornji Vakuf-Uskoplje 

 Predlagatelj: Povjerenstvo OV-a 
 
4. Prijedlog Poslovnika  o  radu OV-a Gornji Vakuf-

Uskoplje 
  Predlagatelj: Povjerenstvo OV-a 
 

5. Nacrt Regulacijskog plana Ski-centar «Raduša» 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 

6. Prijedlog Rješenja o preuzimanju i dodjeli 
neizgrañenog grañevnog zemljišta 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 

B) Analitičko – informativni dio  
 
1. Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje  

siječanj- lipanj 2010.godine 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
2. Informacija o funkcioniranju mjesnih zajednica 

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

općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 

4. Informacija o stanju u oblasti prostornog 
planiranja i grañenja 

Izvjestitelj: Općinski načelnik 
 

5. Informacija o deminiranju na području općine 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik  

 
6. Informacija o protupožarnoj zaštiti na  području 

općine  Gornji Vakuf – Uskoplje 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

 
IV   Listopad – prosinac  2010.god. 
      
A) Normativni dio 
 
1. Prijedlog Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

za 2011.god. 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
2. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011.god. 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 

3. Prijedlog Regulacijskog plana Ski-centar «Raduša» 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
4. Prijedlog Rješenja o preuzimanju i dodjeli 

grañevnog zemljišta 
Predlagatelj Općinski načelnik 

 
B) Analitičko – informativni dio 
 
1. Izvješće o izvršenju proračuna općine za razdoblje 

siječanj – rujan 2010.god. 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

 
2. Informacija o stanju  gospodarstva na području 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje u 2010. god. 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
3. Informacija o održavanju lokalnih putova u 

2010.god. 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 
 

4. Informacija o donesenim Odlukama i drugim 
aktima Općinskog vijeća Gornji Vakuf- 

      Uskoplje u 2010. godini 
 
IV  PROGRAM RADA STALNIH POVJERENSTAVA    
     OPĆINSKOG VIJEĆA GORNJI VAKUF –  
     USKOPLJE 
 
Stalna Povjerenstva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje, naziv, sastav i metoda rada, odreñen je 
Odlukom o formiranju stalnih radnih tijela Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», br. 1/09)  
Sjednice Povjerenstva se održavaju po potrebi, a 
uglavnom neposredno prije sjednice  Općinskog vijeća 
kada treba razmatrati materijale iz svoje nadležnosti 
koji su na dnevnom redu sjednice Vijeća. 
  
 
Broj:01-05-20/10 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
23.02.2010. godine  
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 PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
7.  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 9.  sjednici  održanoj  dana 
18. 02. 2010. 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 načelnika i  
Općinske uprave za 2009. godinu 

 
1. Prihvata se Izvješće o radu Općinskog načelnika i 

Općinske uprave za 2009. godinu, Općinskog 
načelnika, broj: 02-05-169/10 od 
04.02.2010.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana, od dana 

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

 
Broj;01-05-21/10                                                       
Gornji Vakuf – Uskoplje                                                        
23.02.2010.godine                                                                                                                                                         

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
8.  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 9.  sjednici održanoj  dana 
18. 02. 2010. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Programu rada Općinskog načelnika  
za 2010. godinu  

 
1. Program rada Općinskog načelnika za 2010. 

godinu, vrača se predlagatelju na doradu, uz 
obvezu da konkretizira programe i  ciljeve u 
dorañenom Programu rada za 2010. godinu.   

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana, od dana 

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

 
Broj;01-05-22/10                                                       
Gornji Vakuf – Uskoplje                                                        
23.02.2010.godine                                                            

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
9.  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 9. sjednici  održanoj  dana 
18. 02.  2010. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o radu  Urbanističko-grañevne 
 inspekcije za 2009. godinu 

 
1. Prihvata se Izvješće o radu Urbanističko-grañevne 

inspekcije za 2009.godinu, broj: 
       01/5-23-155 od 02.02.2010. godine. 
  
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana, od dana 

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

 
Broj;01-05-23/10                                                       
Gornji Vakuf – Uskoplje                                                        
23.02.2010.godine                                                            

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
10.  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 9.  sjednici  održanoj  dana 
18. 02. 2010. godine, d o n i j e l o   j e: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o radu Komunalnog inspektora  za 

2009. godinu 
 
1. Prihvata se Informacija o radu Komunalnog 

inspektora  za 2009.godinu, broj:             04/4-
23-156/10 od 07.01.2010. godine. 

  
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana, od dana 

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

 
Broj;01-05-22/10                                                       
Gornji Vakuf – Uskoplje                                                        
23.02.2010.godine                                                            
                                                PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
11. Na temelju članka 4. Zakona o korištenju, 
upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i ureñaja 
zgrada («Službene novine Kantona Središnja Bosna», 
broj: 11/00 i 7/05), članka 13. Zakona o principima 
lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine 
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06) i članka 
38. točka 2. Statuta Općine Gornji Vakuf – Uskoplje i 
članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine 
Gornji Vakuf - Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf - Uskoplje», broj 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf - Uskoplje na 9. sjednici održanoj 
dana  18.02.2010. godine,  d o n o s i: 

 
O D L U K U 

o kućnom redu u stambenim i stambeno-
poslovnim zgradama 
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 I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom se propisuje način korištenja stanova, 
poslovnih prostora u stambenim zgradama, kao i 
zajedničkih dijelova i ureñaja koji se nalaze u 
stambenim zgradama, te javnih površina oko stambenih 
zgrada na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje. 
 

Članak 2. 
 

Odredbe ove odluke su obvezne za sve osobe koje su 
vlasnici stanova u stambenim zgradama, kao i za osobe 
koje su nastanjene u stambenim zgradama ili u njima 
privremeno borave, kao i za vlasnike i korisnike 
poslovnih prostora koji se nalaze u stambenim 
zgradama (u daljem tekstu: stanari), kao i za osobe 
koje privremeno dolaze u zgradu (u daljem tekstu: 
druge osobe). 

  
II  KORIŠTENJE STANOVA I POSLOVNIH   
      PROSTORA U STAMBENIM  ZGRADAMA 
 

Članak 3. 
 

Stanari i druge osobe su dužne koristiti prostorije 
pažnjom dobrog domaćina, pazeći da druge stanare ne 
ometaju u mirnom korištenju stanova, poslovnih 
prostorija, zajedničkih dijelova i ureñaja zgrade kao i 
javnih površina oko zgrade. 
Zabranjeno je svako namjerno oštećenje na zgradi, u 
zajedničkim dijelovima zgrade, stanu, odnosno 
poslovnom prostoru kao i javnoj površini oko zgrade. 
 

Članak 4. 
 

Svaka rekonstrukcija, dogradnja, nadziñivanje, 
promjena namjene grañevine i konzervacija grañevine, 
osim radova tekućeg održavanja, izvodit će se sukladno 
sa pozitivnim propisima o grañevnom zemljištu i 
prostornom ureñenju. 
 

Članak 5. 
 

Za obveze po odredbama ove Odluke odgovaraju 
stanari i druge osobe. 
Obveze po ovoj Odluci, stanari u stambenim zgradama 
izvršavaju potpisivanjem meñuvlasničkog ugovora o 
korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova 
i ureñaja zgrade. 
Predstavnik etažnih vlasnika je u obvezi da sa izabranim 
upraviteljem, izabranim od strane etažnih vlasnika, 
zaključi ugovor o korištenju, upravljanju i održavanju 
zajedničkih dijelova i ureñaja zgrade kao i javnih 
površina oko zgrade. 
 

Članak 6. 
 

Predstavnik etažnih vlasnika, odnosno stanari, dužni su 
na zahtjev ovlaštene osobe općinskog organa uprave za 
stambene poslove dati na uvid ugovore iz članka 5. ove 
Odluke, kao i dozvoliti obavljanje povremenih pregleda 
zajedničkih prostorija zgrade, te svih ureñaja koji služe 
zgradi kao cjelini, a mogu nepravilnim korištenjem i 
neredovnim održavanjem ugroziti druge stanare i 

zgradu kao cjelinu i susjedne objekte, a u svezi sa 
odredbama ove Odluke i drugih propisa iz ove oblasti. 
Ovlaštena osoba, dužna je prije ulaska u zgradu 
dokazati svojstvo službene osobe službenom iskaznicom 
koju propisuje Općinski načelnik. 
 

Članak 7. 
 

Stanari i druge osobe su dužne koristiti stan i poslovni 
prostor kao i zajedničke dijelove zgrade pažnjom 
dobrog domaćina a posebno: 
 
1. Ne oštećivati i ne prljati zajedničke dijelove zgrade. 
2. Redovito održavati i pravilno uporabljavati ureñaje, 

koji služe redovitoj uporabi stana i žurno osigurati 
izvršenje popravke ukoliko kvar ugrožava uvjete 
stanovanja u susjednim stanovima ili zgrade u 
cjelini. 

3.  Održavati čistim i urednim ulazna vrata u stanove, 
prozore, balkone i loñe, a oštećenja bez odlaganja 
popraviti. 

4.  Kod redovitog održavanja i eventualne 
rekonstrukcije vanjskih otvora (prozora i balkonskih 
vrata) zadržati projektovani izgled fasade. 

 
Zabranjeno je: 
5.  Postavljati pojedinačne antene na prozorima i 

drugim fasadnim otvorima u zgradama 
orijentiranim prema javnim površinama, ako postoji 
mogućnost da se montiraju na fasadu koja nije 
okrenuta javnoj površini. 

6.  Isprašivanje i zračenje predmeta iz stanova na 
prozorima, balkonima, loñama i stubištu. 

7.  Izbacivanje otpadaka, smeća i drugih predmeta 
kroz prozor, kao i bacanje hrane radi hranjenja 
golubova i drugih životinja. 

8.  Vješanje predmeta preko prozorskih balkonskih 
parapeta. 

9.  Sušenje rublja na prozorima i balkonima okrenutim 
prema ulicama, odnosno drugim javnim 
površinama, a na balkonima je dozvoljeno sušenje 
rublja samo do visine parapetnog zida, odnosno 
zatvorene balkonske ograde, a unutar gabarita 
balkona. 

10.  Držanje ogrijeva i drugih predmeta na balkonima 
koji mogu ugroziti sigurnost zgrade i prolaznika, 
kao i cijepanje ogrijeva i vršenje drugih radnji koje 
mogu ugroziti druge stanare, zgradu i prolaznike. 

11.  Ostavljanje uključenih ureñaja koji koriste redovitoj 
uporabi stana, kada stanari nisu u stanu (otvorena 
slavina za vodu, uključeni električni ureñaji i sl.). 

12.  Držanje lako-zapaljivih materijala u stanu ili 
zajedničkim dijelovima zgrade na nepropisan način. 

13.  Proizvoñenje buke preko dozvoljene razine u stanu 
i poslovnom prostoru. 

14.  Pripremanje jela na roštilju ili na drugim izvorima 
topline na balkonima, prohodnim terasama i 
loñama. 

15.  Postavljanje zvučnika za reprodukciju zvuka na 
fasadi zgrada, njihovo držanje ispred poslovnih 
prostora i iznošenje i uporaba TV aparata ispred 
poslovnih prostora i stanova. 

16.  Parkiranje vozila ispred ulaza u zgradu i na 
požarnom putu oko zgrade. 

  
Osim navedenog stanari i druge osobe dužne su 
poštovati i slijedeće: 
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17.  U razdoblju od 16.00 do 18.00 sati, te u razdoblju 
od 22.00 do 06.00 sati narednog dana u zgradi 
mora vladati potpuni mir. 

18.  Na oglasnoj tabli 24 sata ranije se moraju najaviti 
posebni dogañaji i aktivnosti koji podrazumijevaju 
narušavanje kućnog mira, bilo da se radi o dolasku 
većeg broja ljudi (proslave, svadbe, glasna muzika i 
sl.), kao i vršenje opravki koje prouzrokuju buku. 

19.  Redovito provjetravati poslovne prostorije u kojima 
se proizvode para i mirisi. 

20.  Cvijeće na balkonima držati u posudama iz kojih se 
voda ne izljeva, a zalijevati ga na taj način da ne 
kvasi fasadu i ne ugrožava susjede i prolaznike. 

21.  Pridržavati se posebnih propisa o držanju životinja 
u stanu, te se brinuti o redovitoj higijeni životinja i 
spriječiti ometanje drugih stanara i onečišćenje 
stubišta, javnih i drugih površina oko zgrade. 

22.  Osigurati ventilaciju čiji izvod nadvisuje najvišu 
etažu stambene zgrade za poslovni prostor u 
stambenim zgradama, a posebno ugostiteljske 
objekte u kojima se priprema brza hrana ili 
proizvode isparenja i mirisi. 

 
Zajedničke prostorije i zajednički dijelovi zgrade 
 

Članak 8. 
 

Stanari i druge osobe su dužne osigurati da se 
zajednički dijelovi i ureñaji zgrade, navedeni u članku 3. 
Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju 
zajedničkih dijelova i ureñaja zgrada («Službene novine 
Kantona Središnja Bosna», broj: 11/00 i 7/05), koriste 
prema njihovoj namjeni sukladno sa tehničkim 
propisima i na način kojim se osigurava red i čistoća. 
Stanari ili izabrani upravitelj, na kojeg su ugovorom o 
održavanju zajedničkih dijelova i ureñaja zgrade 
preneseni poslovi održavanja zgrade, dužni su osigurati 
redovito održavanje i čišćenje zajedničkih dijelova i 
ureñaja zgrade. 

Članak 9. 
 

Obveze stanara su slijedeće: 
 
1.  Stanari i izabrani upravitelj dužni su osigurati čisto i 

uredno predvorje i stubište kao i protupožarne 
stepenice. 

2.  Ulazna vrata u zgradu moraju biti zaključana 24 
sata kod objekata koji imaju ugrañen interfon, a 
stanari u objektima koji nemaju interfon su dužni 
prilikom svakog izlaska ili ulaska iz zgrade 
zaključavati ulazna vrata. 

3.  Pored ugrañenog interfona i zvona, moraju jasno 
biti ugrañeni natpisi s prezimenima etažnog 
vlasnika, odnosno korisnika stana pored pojedinog 
zvona ili interfona. 

4.  Stanari i izabrani upravitelj dužni su na svakom 
spratu zgrade vršiti zamjenu pregorjelih ili 
uništenih rasvjetnih tijela. 

5.  Stanari i izabrani upravitelj dužni su osigurati da 
poštanski sandučići budu uredni i čisti s jasno 
istaknutim prezimenima pojedinih stanara. 

6.  Stanari i izabrani upravitelj dužni su u predvorju 
osigurati, na vidljivom mjestu, oglasnu tablu. 

7.  Stanari i izabrani upravitelj dužni su osigurati da 
ulazna vrata zajedničkih prostorija, podruma, 
skloništa, tavana, praonica i sušionica, prohodnih i 
neprohodnih terasa, budu zaključana. 

8.  Ključ od tavana i neprohodnih terasa mora uvijek 
biti dostupan kod osoba koje odredi skup etažnih 
vlasnika. 

9.  Stanari i izabrani upravitelj moraju osigurati da 
tavanski i prozori na zajedničkim hodnicima, 
stubištima i podrumskim prolazima omoguće 
redovnu ventilaciju i budu zatvoreni u slučaju 
vremenske nepogode. 

10.  Stanari i izabrani upravitelj dužni su osigurati 
ulazak u zajedničke prostorije ekipama za 
dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. 

11.  Da ne ostavljaju predmete (smeće, stari namještaj, 
ambalažu, ogrijev, obuću i sl.) u zajedničkim 
prostorijama, a komunikacija do dimnjačkih 
vratašca na tavanu i podrumu mora uvijek biti 
slobodna. 

12.  U zajedničkim prostorijama, stubištima, podestima i 
hodnicima smiju biti samo otirači i žardinjere sa 
cvijećem, za koje su stanari dužni osigurati 
redovno održavanje. 

13.  Ulazna vrata u stanove moraju biti s uredno 
istaknutom pločicom, s prezimenom stanara ili 
nazivom pravne osobe koja vrši odreñenu 
djelatnost. 

14.  Zabranjeno je neovlaštenim osobama pristup 
neprohodnim terasama, krovnim površinama i 
zajedničkim ureñajima, te vršenje popravci na 
istim. 

15.  Stanari su dužni koristiti zidne hidrante i 
protupožarne aparate sukladno sa uputstvima i 
tehničkim propisima i iste ne oštećivati. 

 
Zemljište oko zgrade 

 
Članak 10. 

 
Zemljište oko zgrade je zemljište koje predstavlja javnu 
površinu i koristi se sukladno s Odlukom o komunalnom 
redu općine Gornji Vakuf - Uskoplje i drugim propisima 
iz komunalne oblasti. 
 
III  NADZOR 

Članak 11. 
 

Upravni nadzor nad provoñenjem ove Odluke vrši 
općinski organ uprave nadležan za stambene poslove u 
vezi korištenja i upravljanja zajedničkim dijelovima 
zgrade i ureñaja, te inspekcije (grañevna i komunalna) 
kao i organi unutarnjih poslova, svaki iz svoje 
nadležnosti. 
 
IV   KAZNENE ODREDBE 

 
Članak 12. 

 
Za prekršaje po odredbi članka 3. ove Odluke, 
prekršitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 
150,00 do 300,00 KM. 

Članak 13. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM kaznit će se 
za prekršaj stanar koji odbije potpisati ugovore iz članka 
5. ove Odluke ili ih ne potpiše u propisanom roku. 

 
Članak 14. 
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Za prekršaje po odredbi članka 6. ove Odluke prekršitelj 
će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 
300,00 KM. 

Članak 15. 
 

Smatrat će se prekršajem svako nepridržavanje odredbi 
članka 7. i prekršitelj će se kazniti kako slijedi: 
Za prekršaj iz točke 2,4,11,12 i 20,21 i 22 prekršitelj će 
se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 
300,00 KM, ukoliko posebnim propisom nije drugačije 
predviñeno. 
Za prekršaj iz točke 6,7,8,9, 13,14,15,16,17 i 19 
prekršitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 
50,00 do 100,00 KM, ukoliko posebnim propisom nije 
predviñeno drugačije. 
Za prekršaj iz točke 1,3,5,10 i 18 prekršitelj će se 
kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 150,00 
KM ukoliko posebnim propisom nije predviñeno 
drugačije. 

Članak 16. 
 

Za prekršaj iz članka 9. točka 1,2,3,4,5,6 i 12 prekršitelj 
će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 30,00 do 
100,00 KM ukoliko posebnim propisom nije predviñeno 
drugačije. 
Za prekršaj iz točke 7,8,9,10,13 i 14 prekršitelj će se 
kazniti novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 
300,00 KM ukoliko posebni propisom nije predviñeno 
drugačije. 
Za prekršaje iz točke 11. i 15, prekršitelj će se kazniti 
novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 300,00 KM 
ukoliko posebnim propisom nije predviñeno drugačije. 
 
V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 17. 
 

Stanari su dužni ovu Odluku oglasiti na vidno mjesto u 
predvorju zgrade (ulaza) u roku od 30 dana od dana 
stupanja na snagu iste. 
U roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke 
stanari su dužni potpisati ugovor o održavanju 
zajedničkih dijelova i ureñaja zgrade sa izabranim 
upraviteljem. 
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM kaznit će se 
prekršitelji koji ne izvrše obvezu propisanu u stavku 1. 
ovog članka. 

Članak 18. 
 

Izabrani upravitelj je u obvezi postaviti oglasnu tablu s 
tekstom ove Odluke koja će biti izvješena u svim 
predvorjima stambenih zgrada na području općine 
Gornji Vakuf - Uskoplje. 
 

Članak 19. 
 

Nabavku i postavljanje oglasne table iz prethodnog 
članka u novoizgrañenim i neuseljenim stambenim 
zgradama dužan je osigurati investitor prije izdavanja 
uporabne dozvole. 
 

Članak 20. 
 

Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana 
objavljivanja u “Službenom glasniku općine Gornji Vakuf 
- Uskoplje”. 
 

Broj: 01-23-25/10                                                                 
Gornji Vakuf – Uskoplje                                                        
23.02.2010. godine                                                           

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
12.  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 9.  sjednici  održanoj  dana 
18. 02. 2010. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Odluci o uvjetima za obavljanje poslova 
upravitelja i načinu rada upravitelja u 

stambenim i  stambeno-poslovnim zgradama u 
Općini Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
1. Prijedlog Odluke o uvjetima za obavljanje poslova 

upravitelja i načinu rada upravitelja u stambenim i 
stambeno-poslovnim zgradama u Općini Gornji 
Vakuf-Uskoplje, vrača se predlagatelju na doradu 
uz obvezu, da na temeljima ovog prijedloga i 
sugestijama Povjerenstva za Statut i Propise 
Općinskog vijeća utvrdi konačan prijedlog Odluke i 
dostavi ga za narednu sjednicu Općinskog vijeća. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana, od dana 

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

 
Broj;01-23-26/10                                                       
Gornji Vakuf – Uskoplje                                                        
23.02.2010.godine                                                            

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
13. Na temelju članka 7. Zakona o ministarskim, 
vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH 
(«Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03 i 
34/03), članka 38. točka 2. i  članka 110. stavak 1. 
Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje (“Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», broj: 1/01 i 
3/05) i članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf  Uskoplje («Sl. glasnik općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje» br. 1/01 i 3/05,Općinsko vijeće Gornji Vakuf 
– Uskoplje, na svojoj 9.  sjednici   održanoj   dana  18.  
02.   2010.  godine, d o n i j e l o  j e:     

 
O D L U K U 

o utvrñivanju kriterija i standarda za  
imenovanje članova upravnih odbora javnih 

ustanova čiji je općina utemeljitelj 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom bliže se utvrñuju kriteriji i standardi za 
imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova, 
čiji je utemeljitelj općina Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 2. 
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Kandidati za imenovanje na funkciju iz članka 1. ove 
Odluke moraju da ispunjavaju sljedeće kriterije: 
 
Opći uvjeti: 
- Da su državljani Bosne i Hercegovine: 
- Da su stariji od 18 godina i da nisu stariji od 65 

godina na dan imenovanja; 
- Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat 

disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) 
u razdoblju od tri godine, prije dana objavljivanja 
upražnjene pozicije; 

- Da nije pod optužnicom Meñunarodnog suda za 
ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (članak IX.1 
Ustavaka Bosne i Hercegovine); 

-  Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu 
članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim 
imenovanjima Federacije BiH; 

- da nema privatni/financijski interes u javnoj 
ustanovi u koju se kandiduje; 

- da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske 
vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o 
sukobu interesa u tijelima vlasti Federacije  BiH 
(«Službene novine Federacije BiH», broj 70/08); 

- da nije osuñivan za krivično djelo i za gospodarski 
prestup nespojive s dužnošću u  instituciji u kojoj 
se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti 
presude isključujući vrijeme zatvorske kazne; 

- da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda 
zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj 
instituciji u kojoj se kandiduje; 

 
Posebni uvjeti: 
- VSS sa tri godine radnog iskustva ili VŠS sa pet 

godina radnog iskustva, izuzetno za članove iz reda 
zaposlenika ili roditelja korisnika usluga odnosno 
do 1/3 sastava Upravnog odbora, SSS- IV stepena 
sa pet godina radnog iskustva; 

- Da nije član više od jednog upravnog odbora ili 
nekog drugog upravljačkog tijela; 

- Da posjeduje sposobnost za savjesno, odgovorno i 
odlučno obavljanje povjerene funkcije; 

- Da posjeduje sposobnost ne pristrasnog donošenja 
odluka; 

- Da posjeduje komunikacijske i organizatorske 
sposobnosti; 

- Rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere, 
preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca. 

 
Članak 3. 

 
Upravni odbori imenuju se na mandatno razdoblje od 
četiri godine. 

Članak 4. 
 
Prilikom utvrñivanja ili primjene kriterija i standarda, 
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje, neće vršiti diskriminaciju prema 
bilo kome na temelju rase, nacionalnog ili etničkog 
porijekla, boje, spola, bračnog statusa, porodičnog 
statusa, invalidnosti ili postojanja presude  za koju je 
izrečeno pomilovanje. 
Povjerenstvo za izbor i imenovanje pri utvrñivanju 
konačnog prijedloga za imenovanje upavnih odbora 
dužno je osigurat proporcionalnu zastupljenost 
konstitutivnih naroda i ostalih u upravnim odborima 
javnih ustanova, kojima je općina utemeljitelj. 
 

Članak 5. 
 
Na temelju općih uvjeta utvrñenih u članku 7. stavak 1. 
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 
Federacije BiH,  kriterija i standarda iz ove Odluke i 
Odluke o pokretanju postupka za imenovanje upravnih 
odbora javnih ustanova kojima je općina Gornji Vakuf-
Uskoplje utemeljitelj, Povjerenstvo za izbor i 
imenovanje će raspisati Oglas za upražnjene pozicije 
članova upravnih odbora i objaviti ga u «Službenim 
novinama Federacije BiH» i u najmanje jednom 
dnevnom listu velikog tiraža. 
 

Članak 6. 
 
Kriteriji i standardi za izbor i imenovanje upravnih 
odbora javnih ustanova, kojima je općina utemeljitelj 
čuvaju se u evidenciji Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

Članak 7. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje".  
 
Broj; 01-05-27/10          
Gornji Vakuf-Uskoplje,               
23.02.2010. godine        

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
14. Na temelju članka 6 i 9. Zakona o ministarskim, 
vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, 
(«Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03 i 
34/03), članka 38. točka 2 i  članka 110. stavak 1. 
Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje (“Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje», broj: 1/01 i 
3/05) i članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Sl. glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje» br. 1/01 i 3/05, Općinsko vijeće Gornji Vakuf 
– Uskoplje, na svojoj 9.   sjednici  održanoj   dana  18.  
02.  2010.  godine, d o n i j e l o  j e:  

 
O D L U K U 

o pokretanju postupka za  imenovanje upravnih 
odbora  javnih ustanova, kojima je Općina 

utemeljitelj  
 

Članak 1. 
 

Pokreće se postupak za imenovanje upravnih odbora 
javnih ustanova, kojima je utemeljitelj općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje i to: 

 
1. JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje 
- 3 člana ispred utemeljitelja, 
- 1 član ispred Kantonalnog ministarstva zdravstva, 
- 1 član ispred uposlenih, 
 
2. JU Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje 
- 3 člana ispred utemeljitelja, 
- 1 član ispred Kantonalnog ministarstva zdravstva, 
- 1 član ispred uposlenih, 
 
3. JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje 

- 2 člana ispred utemeljitelja, 
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- 1 član ispred Kantonalnog ministarstva 
zdravstva, 

- 2 člana ispred uposlenih, 
 

4. JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji 
Vakuf-Uskoplje 

- 4 člana ispred utemeljitelja, 
- 1 član ispred uposlenih, 

 
5. JU Dječiji vrtić Gornji Vakuf-Uskoplje 
- 3 člana ispred utemeljitelja, 
- 1 član ispred roditelja, korisnika usluga, 
- 1 član ispred uposlenih. 
 

Članak 2. 
 

Javno oglašavanje će se izvršiti sukladno sa člankom  3. 
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 
Federacije BiH (u daljem tekstu: Zakon) u «Službenim 
novinama Federacije BiH» i dnevnim listovima «Dnevni 
list» i «Avaz». 

Članak 3. 
 
Imenuje se Povjerenstva za izbor (u daljem tekstu: 
Povjerenstvo) u sastavu: 

 
1. Branko Matijanić predsjednik 
2. Senad Prijić  član 
3. Stipica Oreč  član 
4. Suad Šišić  član 
5.   Osman Sofić  član 

 
 
Povjerenstvo je dužna obaviti poslove utvrñene 
članovima 10. 11. i 12. Zakona u roku od 30 dana, od 
dana proteka roka za podnošenja prijava i dostaviti 
preporuku-rang listu kandidata Općinskom vijeću Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

Članak 4. 
 
Imenovanje upravnih odbora izvršit će se na mandatno 
razdoblje od 4 godine pučev: 
- za JU Dom zdravlja od dana imenovanja Upravnog 

odbora, 
- za JU Ljekarna od 23.06.2010.godine, 
- za JU Centar za socijalni rad od dana imenovanja 

Upravnog odbora, 
- za Ju Centar za obrazovanje i kulturu od 

23.06.2010.godine, 
- za JU Dječji vrtić od 23.06.2010.godine. 
 

Članak 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje".  
 
Broj; 01-05-28/10          
Gornji Vakuf-Uskoplje,                
23.02.2010.godine           

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
15. Na temelju članka 98. stavak 3. i članka 38.točka 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje (˝Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 1/01 i 3/05) i 

članka 23 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 9.sjednici održanoj dana 
18.02. 2010. godine   d o n i j e l o  je: 
 

O  D  L  U  K  U 
o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade 
JKP ''Radovina'' d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom odreñuje se prenošenje stalnih 
sredstava općine Gornji Vakuf-Uskoplje u trajno 
vlasništvo JKP  ''RADOVINA'' Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 2. 
 
Kontejneri za smeće zapremine 1.100 litara-13 komada 
i 30 točkića za kontejnere u ukupnoj vrijednosti od 
7.693,34 KM  prenose se JKP''Radovina'' d.o.o. Gornji 
Vakuf-Uskoplje bez nadoknade, i istu će preuzeti 
ravnatelj JKP''RADOVINA''. 
 

Članak 3. 
 

Zadužuje se knjigovodstvo općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
da isknjiži sredstva iz članka 2. ove Odluke, a 
knjigovodstvu JKP «Radovina»d.o.o. Gornji Vakuf-
Uskoplje, da ista uknjiži u financijsko-materijalnu i 
knjigovodstvenu evidenciju poduzeća. 

 
Članak 4. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja  u ''Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje''. 
 
Broj:01-14-29/10 
Gornji Vakuf-Uskoplje,  
23.02.2010.godine    
                           PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
16. Na temelju članka  66. Zakona o grañevnom 
zemljištu ("Sl. list F BiH" broj: 25/03, 67/05), i članka 
38. točka 2. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje ("Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje" broj: 
1/01,3/05), te  članka 23. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća općine Gornji Vakuf-Uskoplje, ("Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje" broj: 1/01,3/05), Općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj  9. 
sjednici održanoj dana 18.02.2010. godine, donijelo je: 
 

O  D  L  U  K  U 
o prosječnoj konačnoj grañevnoj cijeni m2 
korisne stambene i poslovne površine na 

području Općine Gornji Vakuf- Uskoplje u 2009. 
godini 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrñuje se prosječna grañevna cijena 
m2 korisne stambene i poslovne površine u državnoj 
svojini, na području Općine Gornji Vakuf - Uskoplje u 
2009. godini. 
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Članak 2. 
 
Prosječna konačna grañevna cijena m2 korisne 
stambene površine na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje  u 2009. godini, utvrñuje se u iznosu od 
700,00 KM. 
Prosječna konačna grañevna cijena m2 korisne poslovne 
površine u državnoj svojini na području općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u 2009. godini,  utvrñuje se u iznosu od 
1.050,00 KM. 
Prosječna konačna grañevna cijena m2 korisne površine 
proizvodnog prostora u državnoj svojini na području 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje u 2009. godini, utvrñuje 
se u iznosu od 840,00 KM. 
 

Članak 3. 
 
Prosječna konačna grañevna cijena m2 iz prethodnog 
članka ove Odluke, revalorizuje se u tijeku godine, 
svaka tri mjeseca, na temelju indeksa rasta cijena 
grañevnih radova u visokogradnji i niskogradnji, po 
sumarnoj metodologiji i podacima koje objavljuje Zavod 
za statistiku. 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje ". 
 
Broj:01-31-30/10 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                                  
23.02.2010. godine                                                                

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
17. Na temelju članka  24.  Zakona o grañevnom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene 
novine Federacije BiH» broj: 67/05) i članka 111. 
stavak 3 Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje« broj: 
1/01, 3/05), a rješavajući u predmetu preuzimanja 
neizgrañenog grañevnog  zemljišta radi privoñenja 
trajnoj namjeni-formiranja puta, Općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 9.  sjednici, održanoj  
dana 18. 02. 2010. godine, d o n i  j e l o   j e: 

  
R J E Š E N J E 

 
1. Preuzima se iz posjeda ranijeg vlasnika 

neizgrañeno grañevno zemljište u površini od 142 
m2  označeno kao k.č. 2603/8  upisano u zk. uložak 
broj 85 k.o. Gornji Vakuf na ime Mustafe 
Muminovića sin  Sulejmana iz Sarajeva (podaci 
starog premjera) odnosno k.č.1664/9 upisana u 
popisni list broj korisnika 826 k.o. Gornji Vakuf 
(podaci novog premjera), radi privoñenja trajnoj 
namjeni – formiranja puta. 

 
2. Za preuzeto zemljište ranijem vlasniku općina nije 

dužna platiti naknadu za preuzeto                 
zemljište jer se isti odrekao naknade u korist puta. 

 
3. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Bugojno će 

nakon pravosnažnosti ovog rješenja, na temelju 
istog upisati predmetno zemljište u korist javnog 
dobra-puta (nekretnine u općoj uporabi), a isto 

tako i u postupku javnog izlaganja podataka novog 
aerofotogrametrijskog snimanja izvršit će se upis i 
uknjižba nekretnina iz točke 1. u korist javnog 
dobra-puta (nekretnine u općoj uporabi). 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Općinska služba za imovinsko-pravne poslove i Katastar 
je po službenoj dužnosti, a na inicijativu Mustafe 
Muminovića sina Sulejmana iz Sarajeva, pokrenula 
postupak putom  Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf-
Uskoplje,  da se preuzme iz posjeda ranijeg vlasnika 
neizgrañeno  grañevno  zemljište u  vlasništvu 
označeno u točki 1. dispozitiva ovog rješenja, radi 
privoñenja trajnoj namjeni u svrhu formiranja puta kao 
javnog dobra. 
U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja, 
nadležni organ uprave za Imovinsko-pravne poslove i 
Katastar u prisustvu geodetskog stručnjaka-urbaniste i 
ranijeg vlasnika izvršio je iskolčavanje puta prema 
uputama urbaniste, a potom obilježavanje meñašnim 
oznakama i snimanju istih. Zatim je izvršeno saslušanje 
ranijeg vlasnika Mustafe Muminovića sina Sulejmana iz 
Sarajeva, upisanog u zk. ul. broj 85 k.o. Gornji Vakuf 
koji je izjavio da se ne protivi preuzimanju gore 
navedenog zemljišta, odnosno da daje isto bez naknade 
za potrebe formiranja puta kao javnog dobra, a prema 
planu parcelacije naselje «Bare». Kako su se u 
konkretnom slučaju stekli uvjeti iz članka 24. Zakona o 
grañevnom zemljištu za preuzimanje grañevnog 
zemljišta iz posjeda ranijih vlasnika, to je odlučeno kao 
u izreci ovog rješenja. 
 
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 
Novi Travnik, roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj: 01-31-31/10                                                                      
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                            
23.02.2010. godine                                                           

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
18.  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 9.  sjednici  održanoj  dana  
18.02. 2010.godine,  d o n i j e l o   j e: 
 

Z A K L J U • A K 
o prijedlogu Odluke o utvrñivanju području 

planine Vranica područjem posebnih obilježja od 
značaja  za Federaciju BiH 

  
1. Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, daje 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o 
utvrñivanju područja «Vranica», područjem 
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posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH, uz 
sugestije predložene preporukama Općinskog 
načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje, broj: 02-
23-171/10 od 03.02.2010.godine. 
 

2. Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, daje 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o 
pristupanju izradi Prostornog plana područja 
posebnih obilježja od značaja za Federaciju  BiH 
«Vranica» za razdoblje 2008-2028 godine. 

 
3. Zaključak stupa na snagu osmog  dana, od dana 

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

 
Broj;01-23-303-1/09                                                          
Gornji Vakuf – Uskoplje                                                           
23.02.2010. godine                                                               
                PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Kolegij općinskog vijeća: 
 
19.  Na temelju  članaka 16. 17. 19 i 20. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje,("Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje", broj: 1/01 i 
3/05), Kolegij Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
na    9.  sjednici      održanoj  14. 01.      2010.  godine,  
d o n i j e l o   j e:   

 
P O S L O V N I K 

o radu Kolegija Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje 

  
I. TEMELJNE ODREDBE 

   
Članak 1. 

 
Ovim Poslovnikom se ureñuje funkcioniranje Kolegija 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (u daljnjem 
tekstu: Kolegij), donošenje akata Kolegija, način rada, 
pravila postupanja, kao i druga pitanja od značaja za 
rad Kolegija.  

Članak 2. 
 

Kolegij je utemeljen Odlukom o uspostavi Kolegija 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, («Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», br.10/08) i čine 
ga: 
- Predsjednik Općinskog vijeća, 
- Predsjednici klubova vijećnika u Općinskom vijeću, 
- Predsjednici ili predstavnici političkih subjekata 

zastupljenih u Općinskom vijeću, 
- Tajnik općine. 
U radu Kolegija učestvuje Općinski načelnik bez prava 
odlučivanja.  
U slučaju izočnosti ili spriječenosti predsjednika Klubova 
vijećnika da učestvuje u radu Kolegija sjednici Kolegija 
prisustvuju zamjenici predsjednika Klubova vijećnika u 
Općinskom vijeću Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
Članak 3. 

 
U okviru svojih prava i dužnosti Kolegij vrši slijedeće 
poslove: 
• koordinira aktivnosti u pripremi sjednica Vijeća; 

• utvrñuje prijedlog dnevnog reda i termin 
održavanja sjednice OV-a; 

• osigurava saradnju Vijeća i općinske uprave; 
• utvrñuje prijedlog Programa rada Vijeća i prati 

njegovu realizaciju; 
• osigurava saradnju klubova vijećnika i radnih tijela 

Vijeća; 
• razmatra inicijative i prijedloge upućene Vijeću; 
• kao i druge poslove bitne za rad Vijeća. 
 

Članak 4. 
 

Administrativno-tehničku podršku u radu Kolegija, 
osigurat će Tajnik općine i Služba za društvene 
djelatnosti i opću upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 5. 
 

Kolegijem predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, 
predsjednik-Kolegija, a u slučaju njegove spriječenosti, 
jedan od članova kojeg odredi predsjednik Kolegija.  
  

Članak 6. 
 
Predsjednik Kolegija odgovoran je za:   
• sazivanje sjednica Kolegija,  
• predsjedavanje sjednicama Kolegija,   
• predlaganje dnevnog reda sjednice Kolegija,  
• praćenje i usmjeravanje rada Kolegija.   

 
II.     SJEDNICE KOLEGIJA   

 
Članak 7. 

 
Sjednice Kolegija održavaju se po potrebi, a najmanje 
jedanput izmeñu dvije sjednice Općinskog vijeća. 
Sjednicu Kolegija saziva i njime predsjedava 
predsjednik Kolegija.   

Član 8. 
 
Poziv za sjednicu Kolegija sadrži: vrijeme i mjesto 
održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda, 
obavještenje o tome koji su materijali dostavljeni ranije, 
koji su materijali dostavljeni uz poziv, a koji će biti 
dostavljeni naknadno, kao i druga obavještenja i 
napomene od značaja za održavanje sjednice.   
Materijali za sjednicu mogu se dostavljatii elektronskim 
putom, faksom ili u pisanoj formi o čemu odlučuje 
predsjednik Kolegija.   
Poziv za sjednicu i materijal Tajnik općine dostavlja 
svakom članu Kolegija, najkasnije dva dana prije 
održavanja sjednice.  

Članak 9. 
 

Da bi mogla da bude održana sjednica Kolegija, 
potrebno je da joj prisustvuje više od polovine članova 
Kolegija.   

Članak 10. 
 
Članovi Kolegija dužni su biti nazočni na sjednicama 
Kolegija, učestvovati u radu Kolegija, angažirajući se u 
radu na iznalaženju rješenja i donošenju dokumenata 
kojima se osigurava izvršenje nadležnosti Kolegija.   
Član Kolegija, koji je spriječen da bude nazočan na 
sjednici, dužan je o spriječenosti obavijestiti 
predsjednika Kolegija najkasnije 24 sata prije 
održavanja sjednice. 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 1/10     25. 02. 2010                                 Strana : 13 

Članak 11. 
 
Predsjednik Kolegija otvara sjednicu i utvrñuje 
prisutnost članova.   
Sjednica počinje utvrñivanjem dnevnog reda, koji 
obvezno sadrži izjašnjenje na Zapisnik sa prethodne 
sjednice.   
Na prijedlog bilo kojeg člana Kolegija, dnevni red se 
može izmijeniti i dopuniti, ukoliko za to postoje 
opravdani razlozi.   
Razmatanje pojedinih točaka vrši se prema redoslijedu 
utvrñenom dnevnim redom.   
Član Kolegija, koji dobije riječ, može diskutovati samo o 
pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.   
Ukoliko se prilikom diskusije diskutant udalji od točke 
dnevnog reda, predsjednik Kolegija će ga upozoriti i ako 
je potrebno, oduzeti riječ.  
  

Članak 12. 
 

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti Kolegij priprema i 
odlučuje u formi Zaključka o pitanjima iz nadležnosti 
Kolegija.  
Kolegij radi i odlučuje na sjednicama na kojim se 
raspravlja i odlučuje o prijedlogu dokumenta.   
Kada predsjednik Kolegija utvrdi da je rasprava o 
prijedloga dokumenta završena, poziva članove Kolegija 
na glasanje.   
Glasanje je javno.   
Glasanje se vrši dizanjem ruke, tako što predsjednik 
Kolegija poziva članove da se izjasne tko je "za", a 
zatim tko je "protiv" prijedloga dokumenta, i da li se 
neko "suzdržao", od glasanja.   
Predsjednik Kolegija nakon zbrajanja glasova, 
konstatira koliko je glasova bilo "za", koliko "protiv", a 
koliko "suzdržanih".   
Prijedlog dokumenta je utvrñen ako je isti prihvaćen od 
strane većine nazočnih članova Kolegija.   

 
Članak 13. 

 
Nakon razmatranja svih pitanja iz dnevnog reda, 
predsjednik Kolegija zaključuje sjednicu.   
Kada se zbog obimnosti dnevnog reda ili iz nekog 
drugog razloga ne mogu raspraviti sva pitanja, sjednica 
se može prekinuti, pod uvjetom da se istovremeno 
utvrdi nadnevak i vrijeme nastavakka sjednice. 
   

Članak 14. 
 

O radu sjednice Kolegija vodi se zapisnik.   
Zapisnik vodi Tajnik općine ili druga osoba po 
ovlaštenju Tajnika općine.   
Zapisnik potpisuju Tajnik općine i predsjednik Kolegija.   
 
Zapisnik sadrži:   
• broj sjednice, nadnevak i mjesto održavanja 

sjednice,   
• predloženi i doneseni dnevni red sjednice, 
• evidentiranje nazočnih, opravdano i neopravdano 

izočnih članova Kolegija,  
• rezime diskusija članova Kolegija,  
• prijedlog dokumenata Kolegija,   
• vrijeme završetka sjednice,   
• potpis Tajnika općine i predsjednika Kolegija. 

   
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 15. 
 
Izmjene i dopune ovog Poslovnika vršit će se po 
postupku po kojem je donesen ovaj Poslovnik.  
  

Članak 16. 
 
Za sve što nije regulirano ovim Poslovnikom, 
primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
Članak 17. 

 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i 
objavljuje se u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje".   

 
Broj:01-05-5/10       
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
18.01.2010.godine                           

PREDSJEDNIK KOLEGIJA, 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Općinski načelnik: 
 
20. Na temelju  članka 112. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje " br.1/01,3/05), Općinski Načelnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje  d o n o s i : 
 

PRAVILNIK 
O kriterijima i postupku izbora i prijema 
volontera u općinskoj upravi Gornji Vakuf-

Uskoplje 
I.  Temeljne odredbe 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom utvrñuju se kriteriji izbora i prijema 
volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 2. 
 

Pod volonterom u smislu ovog Pravilnika, 
podrazumijeva se osoba koje poslije završene srednje ili 
visoke stručne spreme nema radnog iskustva, već se 
prvi prima na stručno osposobljavanje odnosno 
volonterski rad, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
II.  Javni oglas za volontere 
 

Članak 3. 
 

Javni oglas za prijem volontera radi stručnog 
osposobljavanja za samostalni rad raspisuje Općinski 
načelnik na prijedlog Povjerenstva za prijem volontera. 
 

Članak 4. 
 

Javni poziv iz članka 3. ovog Pravilnika sadrži: 
a) Naznaku da se radi o prijemu volontera 
b) Naziv i sjedište općinske uprave  
c) Opće uvjete utvrñene u  Zakona o državnoj službi 

u FBiH, odnosno U Zakonu o namještenicima u 
organima državne službe u F BiH 

d) Vrstu stručne spreme 
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e) Naznaku da se izbor i prijem volontera vrši 
sukladno sa kriterijima utvrñenim u ovom 
Pravilniku 

f) Napomena da se volonterski odnos zasniva na šest 
mjeseci odnosno jednu godinu 

g) Spisak potrebitih dokumenata kojima se dokazuje 
ispunjavanje uvjeta Javnog poziva 

h) Rok za podnošenje prijava, mjesto i način 
dostavljanja. 

Rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 15 
dana od dana objave Javnog poziva. 
 
III.  Kriteriji za izbor volontera 
 

Članak 5. 
 

Za izbor volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-
Uskoplje utvrñuju se slijedeći kriteriji: 
 
1. prosjek ocjena završene škole/studija 
2. trajanje nezaposlenosti nakon završenog 

školovanja, prema evidenciji nadležne službe za 
zapošljavanje. 

 
Kandidati koji se prijave na Javni poziv za prijem 
volontera uz prijavu prilažu dokaze za kriterije iz 
stavaka 1. ovog članka. Dokazi mogu biti u orginalu ili 
ovjerenoj kopiji. 

 
Članak 6. 

 
Za prosjek ocjena završene školske spreme  dodjeljuju 
se slijedeći bodovi: 
 
1. Kod sistema ocjenjivanja od „pet“ do „deset“: 

• Za prosjek ocjena od 6,00 do 6,99........4 boda 
• Za prosjek ocjena od 7,00 do 7,99 ....7 bodova 
• Za prosjek ocjena od 8,00 do 8,99...10 bodova 
• Za prosjek ocjena od 9,00 do 9,99...15 bodova 
• Za prosjek ocjena 10......................20 bodova. 

 
2. Kod sistema ocjenjivanja od „jedan“ do „pet“: 
 

• Za prosjek ocjena od 2,00 do 2,99........5 boda 
• Za prosjek ocjena od 3,00 do 3,99...10 bodova 
• Za prosjek ocjena od 4,00 do 4,99...15 bodova 
• Za prosjek ocjena 5........................20 bodova. 

 
Članak 7. 

 
Za trajanje nezaposlenosti nakon sticanja školske 
spreme dodjeljuju se slijedeći broj bodova: 
 
• Do jedne godine ............................5 bodova 
• Od jedne do dvije godine.......................10 bodova 
• Od dvije do tri godine............................15 bodova 
• Preko tri godine....................................20 bodova 

 
IV. Interviju 

Članak 8. 
 

Interviju se provodi sa svim kandidatima koji 
ispunjavaju uvjete Javnog poziva u cilju procjene 
sposobnosti kandidata za rad u organima državne 
službe. 
Povjerenstvo iz članka 9. ovog Pravilnika utvrñuje 
pitanja i obavlja interviju sa kandidatima. Svaki član 

povjerenstva pojedinačno ocjenjuje kandidata brojem 
bodova od jedan do pet. Konačnu ocjenu kandidata na 
interviju čini zbir bodova datih od strane svakog članka 
povjerenstva podjeljen sa brojem članova povjerenstva. 
 
V. Postupak izbora volontera 

 
Članak 9. 

 
Postupak izbora volontera provodi Povjerenstvo za izbor 
( u daljem tekstu: Povjerenstvo ) koju imenuje Općinski 
načelnik, a čine je predsjednik i dva članka iz reda 
državnih službenika. 
Naknada za rad Povjerenstva utvrñuje se posebnom 
Odlukom Općinskog načelnika. 

 
Članak 10. 

 
Komisja razmatra pristigle prijave i utvrñuje redosljed 
kndidata na temelju ukupnog zbira bodova dodjeljenih 
u skladu sa kriterijima iz članka 6. do 7. ovog Pravilnika 
i bodova dodjeljenih na intervijuu. 
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave 
kandidata koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva 
Komisja ne uzima u razmatranje. 
 

Članak 11. 
 

Predsjednik komisje dostavlja listu kandidata iz članka 
10. stavak 1. ovog Pravilnika  Općinskom načelniku. 
Odluka o izboru volontera donosi Općinski načelnik. 
Za volontera se prima kandidat sa najvećim brojem 
bodova. 
Ukoliko se općinsku upravu primaju dva ili više 
volontera prijem se vrši po redoslijedu utvrñenom u 
skladu sa članom 10. ovog Pravilnika. 
Ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, 
prednost ima kandidat koji je ostvario više bodova po 
prvom ili slijedećem kriteriju iz članka 5. ovo Pravilnika. 

 
Članak 12. 

 
Odluku o prijemu volontera iz članka 11. stavak 2. ovog 
Pravilnika Općinski načelnik dostavlja izbranom 
kandidatu. 
O izvršenom izboru volontera, Općinski načelnik 
pismeno obaviještava sve kandidate koji su učestvovali 
na Javnom pozivu. 
Kandidati čije prijave nisu razmtrane zato što su 
neblagovremene i nepotpune ili zbog neispunjavanju 
uvjeta Javnog poziva, odnosno koji smatraju da 
postupak izbora ili prijema volontera nije izvršen u 
skladu sa propisima, mogu u roku od 15 dana od dana 
prijema obavještenja iz stavaka 2. ovog članka izjaviti 
žalbu Općinskom načelniku. 
 
VI. Prelazne i završne odredbe 
 

Članak 13. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje“. 
 
Broj: 02-34-398-2/10    
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
08.02.2010.godine   
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OPĆINSKI NAČELNIK 
              Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
21.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna   
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14 – 21/10 
Nadnevak: 11.01.2010.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), te članova 11. i 12. Odluke o izvršenju 
proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010 
godinu (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 11/09) Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava na ime postavljanja 

ulične rasvjete u MZ Bistrca 
I 

 
Mjesnoj zajednici Bistrica, odobravaju se financijska 
sredstva iz u iznosu od 400,00 KM,  na ime troškova 
postavljanja ulične rasvjete. 

II 
 

Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 117– Grantovi MZ  Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2010.godinu.  

III 
              
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na raču broj 1011310000010788-33-3702-
0011147 otvoren kod PBS Ekspozitura 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
22.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
Broj: 02 – 44 – 19 /10 
Nadnevak: 11.01.2010.godine 
     
Na temelju članka 114. Statuta Općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje“, broj: 1/01) i članka 7. stavak 2. točka 3. 
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od 
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 74/04, 38/06, 56/09), Općinski načelnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje    d o n o s i :   

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju Općinske povjerenstva za procjenu 
šteta od prirodnih i drugih nesreća 

I 
 
U Općinsku povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih 
i drugih nesreća imenuju se: 
 
1. Branko Šain dipl. ing. grañevinarstva – predsjednik 

povjerenstva 
2. Adis Agić profesor – tajnik povjerenstva  
3. Omer Ljubunčić dipl. ekonimista – član 

povjerenstva 
4. Ekrem Polić dipl. ing. mašinstva – član 

povjerenstva 
5. Tomislav Jerković dipl. ing. poljoprivrede – član 

povjerenstva 
II 

 
Zadaci Općinske povjerenstva za procjenu šteta su 
sljedeći: 
1) neposredno vrši procjenu štete; 
2) odreñuje rok do kojeg se mora izvršiti procjena 

štete; 
3) brine o pravilnoj primjeni Uredbe o jedinstvenoj 

metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih 
nesreća; 

4) izrañuje zbirni izvješće o procjenjenim štetama na 
području općine i dostavlja ga općinskom načelniku 
na razmatranje; 

5) izvješće usvojen od strane općinskog vijeća 
dostavlja Federalnom zavodu za statistiku u roku 
od 15 dana od dana usvajanja, a jedan primjerak 
dostavlja kantonalnoj komisiji za procjenu štete; 

6) predlaže prioritete za korištenje sredstava i prati 
korištenje sredstava koja su dodijeljena za 
saniranje i otklanjanje posljedica koje su nastale od 
prirodne ili druge nesreće i o tome izvještava 
općinskog načelnika; 

7) vodi evidenciju o nastalim štetama na području 
općine prema obrascu E-Š 
 

III 
 
U sasatav Općinske povjerenstva mogu se, ako se zato 
ukaže potreba, imenovati i druge stručne osobe iz 
odgovarajuće oblasti, sa svim pravima i obvezama kao i 
članovi Općinske povjerenstva iz točke I ovog rješenja. 
 

IV 
 
Općinska služba za civilnu zaštitu, stambeno komunalne 
poslove, obnovu i zaštitu okoline obezbjeñuje potrebne 
uvjete za nesmetan rad povjerenstva (prevozna 
sredstva, mjerne alate, fotoaparat i sl.), propisane 
obrasce predviñene Uredbom za utvrñivanje procjene 
šteta, prostor, obavlja administarativne i druge poslove 
potrebne za rad povjerenstva. 

 
V 

 
Općinska povjerenstvo dužna je izvješće o 
procijenjenim štetama, prije njihovog dostavljanja 
općinskom načelniku dostaviti na razmatranje 
općinskom štabu civilne zaštite radi upoznavanja i 
davanja mišljenja. 

VI 
 
Nakon podnesenog zbirnog izvješćea općinskom 
načelniku, Federalnom zavodu za statistiku i 
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kantonalnoj komisiji za procjenu šteta, općinskoj 
komisiji pripada naknada za vrijeme angažovanja 
(ukoliko je radila nakon radnog vremena) čiju visinu 
posebnom odlukom utvrñuje općinski načelnik. 
Sredstva za rad osiguravaju se iz sredstava proračuna 
namijenjenih za rad povjerenstvo. 
 

VII 
 
Općinska povjerenstvo  za procjenu šteta nastalih od 
prirodnih ili drugih nesreća se imenuje na razdoblje od 
četiri godine. 

VIII 
 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
23.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2101/09 
Nadnevak:08.12.2009.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 
Budimir Ljubanu 

I 
 

Budimir Ljubanu iz Podgraña, 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 
privredu, financije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putom 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
24.  Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2109/09 
Nadnevak: 09.12.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/08),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu 
Planinarskom društvu « GORAN « 

I 
 
Planinarskom društvu « GORAN « iz Gornjeg Vakufa - 
Uskoplja, 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 udrugama grañana –transferi 
ostalim udrugama iz proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2009. godinu za namjene – za organizaciju 
planinarskog pohoda « GORANOV POHOD 2009.». 
Planinarsko društvo «Goran« je obvezna da  dostavi 
izvješće o namjenski utrošenim sredstvima  ( i kopije 
računa ) 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 proračunskoj 2010.godini sukladno sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2008. 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 udruženja broj 
1011310000160071 otvoren kod PBS banke  d.d. 
Ekspozitura 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
25.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
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-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2077/09 
Nadnevak: 09.12.2009.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 1.500,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama grañana –transferi 
udrugama grañana proisteklim iz rata proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za namjene –  
za realizaciju planiranih aktivnosti. Organizacija je 
obvezna da  dostavi izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima ( i kopije računa  ) 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 proračunskoj 2010.godini sukladno 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 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
26.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-64-12/09 
Nadnevak: 14.12.2009.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  
12.375,00 KM. 

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 obveze u mjesecu prosincu 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
27.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-66-12/09 
Nadnevak: 14.12.2009.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 450,00 KM. 
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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 prosincu 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 Sparkasse Bank         
( 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
28.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-69-12/09 
Nadnevak: 14.12.2009.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 finansiranju 
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 
6.210,00 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 prosinac i to kako slijedi: 
 
1.Transfer političkoj stranci SDA………………2.700,00 KM 
2.Transfer političkoj stranci HDZBiH…………….972,00 KM 
3.Transfer političkoj stranci HDZ 1990…………648,00 KM 
4.Transfer političkoj stranci SBiH………………1.080,00 KM 
5.Transfer političkoj stranci SDP………………… 540,00 KM 
6.Transfer političkoj stranci HSP………………….270,00 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
29.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-67-12/09 
Nadnevak: 14.12.2009.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 pravobraniteljstvu Bugojno 

I 
 
Općinskom javnom pravobraniteljstvu Bugojnp, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 
1.620,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Općinsko javno pravobraniteljstvo Bugojno 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu 
prosincu 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
30.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
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Broj: 02-14-68-12/09 
Nadnevak: 14.12.2009.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 2.250,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – DOM KULTURE Proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu prosincu 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»           
31.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-65-12/09 
Nadnevak: 14.12.2009.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 3.600,00 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 prosincu 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 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
32.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2176/09 
Nadnevak: 21.12.2009.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 
Mažoret klub «USKOPLJANKE» Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 

I 
 
Mažoret klub «USKOPLJANKE» 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 udrugama Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za 
namjene – za trenersku školu u Zagrebu. Udruga je 
obvezno da  dostavi Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima Službi za gospodarstvo, financije i 
stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
60 dana po primitku i utrošku sredstava ( kopije računa 
o namjenski  utrošenim sredstvima ).  
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Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2009.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2010.godini sukladno 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 udruženja broj  
3382802224246986  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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
33.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2148/09 
Nadnevak: 21.12.2009.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 
Udruga navijaća»Red Union» Gornji Vakuf-

Uskoplje 
I 

 
Udruga navijaće « Red Union» 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 udrugama  Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za 
namjene – za tekuće poslovanje. Udruga navijaća «Red 
Union» je obvezna da  dostavi Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima ( i kopije računa) 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 proračunskoj 20010godini sukladno 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 udruženja broj 
1995230075552722 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
34.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1887/09 
Nadnevak:21.12.2009.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 

Fati Hajrić  
I 

 
Fati Hajrić iz Bojske, 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 putom 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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35.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1942/09 
Nadnevak:21.12.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/08),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu 
Mensuru Derviću  

I 
 
Mensuru Derviću 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 putom 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
36.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
Broj: 02-14-2111/09 
Nadnevak:21.12.2009.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 
Biseri Fejzić  

 

I 
 
Biseri Fejzić 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 putom 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
37.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2172/09 
Nadnevak:21.12.2009.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 
Sanelu Prijiću  

 
I 

 
Sanelu Prijić 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 
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Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
isplatiti putom 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
38.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2159/09 
Nadnevak:21.12.2009.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 
Ramizu Spahiću  

 
I 

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

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
isplatiti putom 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
39.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2146/09 
Nadnevak:21.12.2009.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 
Mariji Pilić  

 
I 
 

Mariji Pilić iz Vilić Polja, 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 putom 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
40. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1981/09 
Nadnevak:21.12.2009.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 
Alojziju Mabić  

 
I 

 
Alojziju Mabić iz Bistrice, Gornji Vakuf - Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu u iznosu od 
100,00 KM. 
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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 putom 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
41.  Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
- OPĆINSKI NAČELNIK – 
 
Broj: 02-14-201-12/09                                                                                 
Nadnevak: 15.12.2009.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), i članka 19. Pravilnika o naknadama 
državnih službenika i namještenika općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br.11/08) Općinski načelnik,  
d o n o s i : 

O  D  L  U  K  U 
o isplati novčane naknade – razlika toplog 
obroka za razdoblje  I – VI. 2009. godine 

I 
  

Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade – 
razlike toplog obroka za razdoblje I – VI. 2009. godine 
državnim službenicima i namještenicima općinskih 
Službi za upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

II 
 
Visina naknade za topli obrok isplatit će se u iznosu od 
1,00 KM po radnom danu za svakog uposlenog radnika 
za razdoblje I – VI. 2009. godine. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
42.  Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
- OPĆINSKI NAČELNIK – 

 
Broj: 02-14-201-11/09                                                                                 
Nadnevak: 30.11.2009.godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), i članka 19. Pravilnika o naknadama 
državnih službenika i namještenika općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br.11/08) Općinski načelnik,  
d o n o s i : 

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

studeni 2009 godine 
 
I 

  
Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade 
za topli obrok za mjesec studeni 2009. godine državnim 
službenicima i namještenicima općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
II 

 
Visina naknade za topli obrok isplatit će se u iznosu od 
7,93 KM po radnom danu za svakog zaposlenog radnika 
za mjesec studeni 2009. godine. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
              Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
43. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1870/09 
Nadnevak:03.12.2009.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2009. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/08),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu 
Admiri Duvnjak  

 
I 

 
Admiri Duvnjak iz Bojske, 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 
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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 putom 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
44. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-51-1/10 
Nadnevak: 14.01.2010.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. 11/09), Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. 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 2010. godinu u iznosu od  
12.375,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Centar za socijalni rad Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu za namjene –
tekuće obveze u mjesecu Siječanju 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

45. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-52-1/10 
Nadnevak: 14.01.2010.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 
2010. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/09),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
Crvenom križu  Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Crveniom križu Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2010. godinu u iznosu od 450,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Crveni križ Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2010. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu Siječanju 2010.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 Sparkasse Bank         
( 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
46. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-53-1/10 
Nadnevak: 14.01.2010.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 
2010. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/09), i Odlukom o finansiranju 
političkih stranaka općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. 
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glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 11/09), 
Opčinski načelnik, d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. 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 2010. godinu u iznosu od 
6.210,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 323 – Transfer političkim strankama Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu za 
namjene – finansiranje tekućih aktivnosti stranaka i 
klubova za mjesec Siječanj i to kako slijedi: 
 
1.Transfer političkoj stranci SDA………………2.700,00 KM 
2.Transfer političkoj stranci HDZBiH……………972,00 KM 
3.Transfer političkoj stranci HDZ 1990…………648,00 KM 
4.Transfer političkoj stranci SBiH………………1.080,00 KM 
5.Transfer političkoj stranci SDP………………….540,00 KM 
6.Transfer političkoj stranci HSP………………… 270,00 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 47. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
Broj: 02-14-54 -1/10 
Nadnevak: 14.01.2010.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2010. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/09,  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
Općinskom javnom pravobraniteljstvu Bugojno 

 
I 

 
Općinskom javnom pravobraniteljstvu Bugojnp, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu u iznosu od 
1.620,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Općinsko javno pravobraniteljstvo Bugojno 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu 
SIJEČANJU 2010.godine. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
ISPRAVKE: 
 
48. Po završenom sravnjenju s izvornim tekstom odluka 
i drugih akata Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
objavljenih u «Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje» br. 11/09 utvrñene su štamparske i 
gramatičke greške te se daje slijedeća: 
 

I S P R A V K A 
Odluke o utvrñivanju naziva ulica 

u naseljima Gornji Vakuf-Uskoplje i Batuša 
 
- U Odluci o utvrñivanju naziva ulica u naseljima 

Gornji Vakuf-Uskoplje i Batuša na strani 266 u 
članu II, pod rednim brojem 72. u nazivu ulice stoji 
«Ulica Ivan Pavao II» a treba da stoji «Ulica Ivana 
Pavla II». 

 
Broj: 01-05-315-1/09 
Gornji Vakuf-Uskoplje,   
18.01.2010.godine       

      Tajnik općine 
                     Senad Prijić, s.r. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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