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Godina X , broj  6                    16. 09. 2010.                Bosanski jezik 

 
Općinsko vijeće: 
 
264. Na osnovu člana 38. tačka 2 i 110. stav 1. Statuta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje (’’Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje’’ broj 1/01 i 3/05), a u vezi sa 
članom 5. Odluke o općinskim priznanjima (’’Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje’’ broj 6/09)   i 
člana 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje (’’Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje’’ broj 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 13. sjednici održanoj dana 
16.09.2010.godine,  d o n i j e l o  j e:  
  

O D L U K U 
o dodjeli općinskih priznanja 

 
Član 1. 

 
Povodom 1. oktobra-Dana općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
dodjeljuju se općinska  priznanja kako slijedi: 

 
a) Povelja sa grbom općine 
- HKD «Napredak», podružnica Uskoplje, Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
- «Saraj-Komerc»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
 
b) Zahvalnica sa grbom općine 
- Drino Mahmut 
- Dr. sc.  Mijo Batinić- posthumno 
 

Član 2. 
 
Uručivanje priznanja izvršit će se na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća koja će biti upriličena povodom 
obilježavanja Dana općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
  

Član 3. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje».  
                                                                                           
Broj: 01-05-108/10                                                                         
Gornji Vakuf-Uskoplje,                                                                   
17.09.2010.godine                                                                      

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
265. Na osnovu člana 12. Zakona o referendumu 
(„Službeni list SR BIH“, br. 29/77), člana 38. tačka 8., 
člana 67. i člana 110. stav 1. Statuta općine Gornji 
Vakuf - Uskoplje (“Službeni glasnik općine Gornji Vakuf  

 
– Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05) i člana 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  13. sjednici održanoj dana  16.09.2010. godine, 
d o n i j e l o  j e:  

O D L U K U 
o raspisivanju Referenduma radi prethodnog 

izjašnjavana grañana dijela naseljenog mjesta 
Podgrañe o utvrñivanju naseljenog mjesta 

Trnovača 
 

Član 1. 
 
Raspisuju se referendum radi prethodnog izjašnjavanja 
grañana dijela naseljenog mjesta Podgrañe o 
utvrñivanju naseljenog mjesta Trnovača na 
pripadajućem dijelu teritorija naseljenog mjesta 
Podgrañe. 

Član 2. 
 
Referendum će se održati u nedelju 03.10.2010.godine 
u vremenu od 700 do 1900 sati u naseljenom mjestu 
Podgrañe. 

Član 3. 
 
Grañani će se na referendumu izjašnjavati "ZA" ili 
"PROTIV" utvrñivanja naseljenog mjesta Trnovača. 
 

Član 4. 
 
Referendum će provesti Općinska izborna komisija na 
način i po postupku predviñenim Zakonom o 
referendumu. 

Član 5. 
 
Troškovi provoñenja referenduma padaju na teret 
budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2010.godinu. 

 
Član 6. 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje".   
 
Broj; 01-05-137/10          
Gornji Vakuf-Uskoplje,               
17.09.2010.god. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
266. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 30. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
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Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje» broj: 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf – Uskoplje na  svojoj 13.  sjednici  održanoj  
dana 16.09. 2010. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o izvještaju o izvršenju Budžeta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje  za period 01.01. do 30.06.2010. 

godine 
 
1. Prihvata se izvještaj o izvršenju Budžeta općine  

Gornji Vakuf-Uskoplje za period od 01.01. do 
30.06.2010. godine, Općinskog načelnika općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, broj: 02-14-476-1/10 od 
16.09.2010. godine. 

 
2. Zaključak stupa  na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-14-138/10 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
17.09.2010.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
267. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 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 13.  sjednici  održanoj  
dana 16.09. 2010. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o informaciji o funkcionisanju mjesnih zajednica 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
1. Prihvata se informacija o funkcionisanju mjesnih 

zajednica općine  Gornji Vakuf-Uskoplje, Službe za 
opću upravu  i društvene djelatnosti općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, broj: 05-05-1641/10  od 
01.09.2010. godine. 

 
2. Zaključak stupa  na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-05-139/10 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
17.09.2010.godine 
                                                                               

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
268. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 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 13.  sjednici  održanoj  
dana 16.09. 2010. godine, d o n i j e l o   j e: 

 

Z A K L J U Č A K 
o informaciji o stanju sporta i kulture na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
1. Prihvata se informacija o stanju sporta i kulture na 

području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, Službe za 
opću upravu i društvene djelatnosti općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, broj: 05-40-1636/10 od 
01.09.2010. godine 

 
2. Zaključak stupa  na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-40-140/10 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
17.09.2010.godine 
             PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Krajina Marinko, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
269. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 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 13.  sjednici  održanoj  
dana 16.09. 2010. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Informaciji o stanju u oblasti Prostornog 
ureñenja i grañenja na području općine  Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
 
1. Prihvata se Informacija o stanju u oblasti  

Prostornog ureñenja i grañenja na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, službe za urbanizam, 
grañevinarstvo i prostorno planiranje općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, broj: 07/3-23-1595/10 od 
24.08.2010. godine 

 
2. Zaključak stupa  na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-23-141/10 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
17.09.2010.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
270. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 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 13.  sjednici  održanoj  
dana 16.09. 2010. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o informaciji o protiv požarnoj zaštiti u  
općini Gornji Vakuf-Uskoplje 
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1. Prihvata se Informacija o protiv požarnoj zaštiti u 
općini Gornji Vakuf-Uskoplje, Službe za civilnu 
zaštitu, stambeno komunalne poslove, obnovu i  
zaštitu okoliša općine  Gornji Vakuf-Uskoplje, broj: 
04-44-1604/10 od 31.08.2010. godine 

 
2. Zaključak stupa  na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-44-143/10 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
17.09.2010.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
271. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 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 13.  sjednici  održanoj  
dana 16.09. 2010. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Informaciji o deminiranju na području općine   
Gornji Vakuf-Uskoplje, 2009-2010. godina 

 
1. Prihvata se Informacija o deminiranju na  području 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 2009-2010. godinu, 
Službe za civilnu zaštitu, stambeno komunalne 
poslove, obnovu i  zaštitu okoliša općine  Gornji 
Vakuf-Uskoplje, broj: 04-44-1605/10 od 
31.08.2010. godine 

 
2. Zaključak stupa  na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-44-142/10 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
17.09.2010.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
272. Na osnovu  člana 6. i člana 19. Zakona o 
grañevinskom zemljištu ( «Službene novine Federacije 
BiH» br. 25/03,67/05) te člana 8. Odluke o 
grañevinskom zemljištu ( «Službeni Glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje« broj 2/05), a postupajući po 
zahtjevu Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. 
Sarajevo Podružnica «Elektrodistribucija « Zenica , PJD 
Gornji Vakuf –Uskoplje, za dodjelu neizgrañenog 
gradskog grañevinskog zemljišta u državnom vlasništvu 
radi proširenja parcele, Općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 13. sjednici, održanoj dana  
16.09.2010. godine  d o n i  j e l o   j e: 

 
R J E Š E N J E 

         
1. Javnom poduzeću Elektroprivreda BiH d.d. 

Sarajevo Podružnica «Elektrodistribucija« Zenica , 
PJD Gornji Vakuf –Uskoplje ,dodjeljuje se i ustupa 
na korištenje neizgrañeno gradsko grañevinsko 

zemljište označeno kao k.č. 1475/180 u površini od 
29 m 2 nastala cijepanjem od osnovne parcele 
označene kao k.č.1475/1 upisana u el. zk. ul. broj 
243 k.o. Gornji Vakuf (podaci starog premjera ) 
odnosno k.č.741/4 u površini od 29 m2 nastala 
cijepanjem od k.č.741/1 k.o. Gornji Vakuf upisana 
u popisni list broj korisnika 1016 (podaci novog 
premjera),radi proširenja grañevinske parcele za  
gradnju RS Odvode na lokalitetu postojeće MP TS 
Odvode II koja se uklanja na k.č.1475/177 (stari 
premjer) tj. k.č.741 novi premjer k.o. Gornji Vakuf 
u naselju Odvode općina Gornji Vakuf-Uskoplje.  

2. Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno 
zemljište u iznosu od 870,00 KM 
(slovima:osamstosedamdesetkonvertibilnihmaraka) 
na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje po 
 pravomoćnosti ovog rješenja. 

 
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za pogodnost 

(rentu). 
Imenovanom se ne može izvršiti uknjižba prava u 
katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi dok 
nadležnoj službi ne podnese dokaz da je platio 
gore navedenu naknadu. 
     

4. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Bugojno će 
nakon pravomoćnosti ovog rješenja i isplate 
utvrñene naknade, na osnovu istog i prijavnog 
lista upisati pravo korištenja na zemljištu iz tačke 
1. dispozitiva ovog rješenja  u korist Javnom 
poduzeću Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
Podružnica «Elektrodistribucija « Zenica , PJD 
Gornji Vakuf –Uskoplje , sa dijelom 1/1.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Javno poduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
Podružnica «Elektrodistribucija « Zenica , PJD Gornji 
Vakuf –Uskoplje, obratilo se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar  Općinskom vijeću 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se u 
skladu sa urbanističkom saglasnosti, radi proširenja 
grañevinske parcele za gradnju RS Odvode na lokalitetu 
postojeće MP TS Odvode II koja se uklanja na 
k.č.1475/177 (stari premjer) tj. k.č.741 -novi premjer 
k.o. Gornji Vakuf u naselju Odvode općina Gornji Vakuf-
Uskoplje, dodijeli neizgrañeno gradsko grañevinsko 
zemljište u državnom vlasništvu označeno kao 
k.č.1475/180 u površini od 29 m2 nastalo cijepanjem od 
osnovne k.č.1475/1 upisano u el. zk. uložak broj 243  
k.o. Gornji Vakuf (podaci starog premjera ) kojoj 
odgovara parcela označena kao k.č.741/4 nastala 
cijepanje od k.č.741/1 iste k.o.(podaci novog premjera) 
 

Uz zahtjev je priloženo slijedeće: 
 

• zk.  izvadak iz el. zk. ul. broj  1208  k.o. Gornji 
Vakuf 

• zk. izvadak  iz el. zk. ul. broj 243  k.o. Gornji Vakuf 
• urbanistička suglasnost broj : 07/5-23-611  od 

07.06.2010 god. 
 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 
Uvidom u zk. izvadak iz el. zk. uloška broj 243 k.o. 
Gornji Vakuf utvrñeno je da se parcela označena kao 
k.č.1475/1 koja je predmet zahtjeva vodi kao državna 
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svojina sa pravom korištenja SIZ –a za stambeno 
komunalnu djelatnost  Gornji Vakuf sa dijelom 1/1. Od 
iste je nastala cijepanjem parcela označena kao 
k.č.1475/180 u površini od 29 m2 . 
Uvidom u el. zk. izvadak iz zk. uloška broj 1208 k.o. 
Gornji Vakuf utvrñeno je da je  
na parceli označenoj kao k.č.1475/177 površine 137 m2 
upisana kao državno vlasništvo sa  pravom korištenja 
radi izgradnje rasklopne stanice «Odvode» u korist 
Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
Podružnica «Elektrodistribucija « Zenica , PJD Gornji 
Vakuf –Uskoplje, sa 1/1 dijela . 
 
Uvidom na licu mjesta vještak geometar je  izvršio 
identifikaciju zemljišta na koje se odnosi zahtjev i 
utvrdio da se radi o dijelu parcele označene kao 
k.č.1475/1 te izvršio cijepanje iste pa novostvorena 
parcela nosi oznaku k.č. 1475/180 u površini od 29 m2 
k.o. Gornji Vakuf ( podaci starog premjera ) odnosno 
k.č.741/4 u površini od 29 m2 nastala cijepanjem od 
k.č.741/1 ( podaci novog premjera ) . Uviñaju prisutan 
referent za urbanizam je izjavio da se parcela označena 
kao k.č.1475/180 u površini od 29 m2 može pripojiti 
parceli k.č.11475/177 u vlasništvu podnositelja 
zahtjeva, te da je općinska Služba za urbanizam 
donijela urbanističku saglasnost broj 07/5-23-611 od 
07.06.2010 godine kojom se dozvoljava proširenje. 
 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 6.  
Zakona o grañevinskom zemljištu     (u daljnjem tekstu 
ZGZ), kojim je odreñeno da općina upravlja i raspolaže 
gradskim grañevinskim zemljištem i člana 19. ZGZ-u 
kojim je odreñeno da se oblik i površina parcele 
gradskog grañevinskog zemljišta može mijenjati samo u 
skladu sa postupkom privoñenja zemljišta namjeni na 
osnovu prostornog plana ili plana parcelacije,  utvrñeno 
je da se može udovoljiti podnositeljima zahtjeva, pa je 
ovo Vijeće riješilo kao u tački 1. dispozitiva rješenja. 
 
Naknadu za dodijeljeno zemljište koja je utvrñena u 
članu 2. dispozitiva ovog rješenja temelji se na članu 
62. ZGZ-u, a njena visina utvrñena je na osnovu tržišne 
vrijednosti postignute na tom lokalitetu.    
Imenovani nije dužan platiti naknadu za pogodnost 
(rentu) jer se radi o dislokaciji postojećeg objekta i 
obezbjeñenja pristupa do istog. 

  
Na osnovu 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 u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
273. Na osnovu  člana 98. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05), i člana 22. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje" 
br.1/01 i 3/05), Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – 

Uskoplje, na svojoj 13.  sjednici, održanoj dana  
16.09>2010.godine,  d o n o s i : 
 

O D L U K U  
o davanju saglasnosti za kupovinu zemljišta 

 radi proširenja i izgradnje puta 
 
1. Daje se saglasnost Općinskom načelniku, da u ime 

i za račun javnog dobra izvrši kupovinu zemljišta u 
naselju «Bare», Gornji Vakuf-Uskoplje,  i to k.č. 
2603/7 upisana u zemljišno knjižni uložak br.85 
k.o.Gornji Vakuf, u površini od 206 m2, vlasništvo 
Muminović /Sulejmana/ Mustafe, radi  privoñenja 
trajnoj namjeni – izgradnji i proširenju puta.  
Kupoprodajna cijena bi trebala iznositi do 25,00 
KM/m2 , te da se ista ima isplatiti najkasnije do 
15.01.2012 godine. 
 

2. O provoñenju ove Odluke, starat će se općinski  
Naćelnik  preko nadležnih Službi, te pribaviti 
saglasnost nadležnog Općinskog javnog 
pravobranioca. 

 
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine 

zaključi i potpiše ugovor o kupoprodaji nekretnina 
iz tačke 1. ove Odluke, te izvrši uknjižbu u 
zemljišnim evidencijama u korist javnog dobra. 

 
4. Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana  

objavljivanja u ”Službenom glasniku opčine Gornji 
Vakuf- Uskoplje". 

 
Broj:01-31-145/10 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
17.09.2010.godine  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
274. Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o 
eksproprijaciji («Sl. novine F BiH», broj: 70/07), člana 
98 i 101. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje, («Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje«, broj 1/01 i 3/05) 
i člana 22. Poslovnika OV-a Gornji Vakuf-Uskoplje, 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje «, broj 
1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, na  
svojoj 13. sjednici,  održanoj  dana 16.09.2010. godine, 
d o n i j e l o   j e: 

O D L U K U 
 

1. UTVRĐUJE SE DA JE OD JAVNOG INTERESA  
izgradnja kanalizacione mreže u naselju Hrasnica, 
radi postavljanja i održavanja kanalizacione  mreže, 
te se može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji ( 
ustanovljenju služnosti ) na zemljištu k.č. 1926 
,1929, 1878,1975,1927 sve  k.o. Tihomišlje, 
k.č.1530 k.o. Podgrañe , k.č.1973 k.o. Pajić 
Polje,,k.č.1961 k.o. Pajić Polje, k.č.1516 k.o. 
Podgrañe, k.č.1876 k.o. Pajić Polje, k.č.1884 k.o. 
Pajić Polje, k.č.1531 k.o. Podgrañe,k.č.1883 k.o. 
Pajić Polje, k.č.1874 k.o. Pajić Polje, k.č.1972 k.o. 
Pajić Polje, k.č.2016 k.o. Pajić Polje, k.č.1532 k.o. 
Podgrañe, k.č.1882 k.o. Pajić Polje, k.č.1472 k.o. 
Podgrañe ,k.č.1473 k.o. Podgrañe, k.č.1873 k.o. 
Pajić Polje ,  k.č. 1900 k.o. Pajić Polje, k.č. 1928 
k.o. Pajić Polje, k.č.1968 k.o. Pajić Polje, k.č.1879   
k.o. Pajić Polje, k.č.1498 k.o. Podgrañe, k.č.1493 
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k.o. Podgrañe, k.č.1495 k.o. Podgrañe, k.č.1558 
k.o. Podgrañe, k.č.1496 k.o. Podgrañe, k.č.1515 
k.o. Podgrañe, k.č.1962 k.o. Pajić Polje , k.č.1829 
k.o. Podgrañe, k.č.3330 k.o. Podgrañe, k.č.3325 
k.o. Podgrañe, k.č.1649 k.o. Podgrañe, k.č.1514 
k.o. Podgrañe, k.č.2034 k.o. Pajić Polje , k.č.2028 
k.o. Pajić Polje,k.č.1930 k.o. Pajić Polje , k.č.1878 
k.o. Pajić Polje, k.č.1971 k.o. Pajić Polje, k.č.1550 
k.o. Podgrañe, k.č.1551 k.o. Podgrañe,k.č.1464 
k.o. Podgrañe, k.č.1617 k.o. Podgrañe, k.č.1624 
k.o. Podgrañe, k.č.1516 k.o. Podgrañe,k.č.1911 
k.o. Pajić Polje, k.č.1923 k.o. Pajić Polje, k.č. 1880 
k.o. Pajić Polje,k.č.2024 k.o. Pajić Polje, k.č. 2025 
k.o. Pajić Polje , k.č.1885 k.o. Pajić Polje.       

 
2. Utvrñuje se da je Općina Gornji Vakuf-Uskoplje  

korisnik nepotpune eksproprijacije za postavljanje 
kanalizacione mreže na zemljištu iz tačke 1 ove 
odluke. 

 
3. Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor 

podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu u Novom 
Travniku, u roku od 30 dana od dana dostavljanja 
ove odluke. 

 
Broj:01-31-146/10 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
17.09.2010. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
275. Na osnovu člana 98 i 110. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje ", broj: 1/01 I 03/05), i člana 22. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje" br.1/01 I 
03/05), Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 02.09.2010. 
godine,  d o n i j e l o   j e : 
 

O D L U K U  
o izmjeni i dopuni Odluke o potvrñivanju 

Rješenja o dodjeli Općinskog načelnika općine  
Gornji Vakuf, broj:01/1-05-15/01 od 24.02.2001 

godine 
 

Član 1. 
 
Odluka Općinskog Vijeća o potvrñivanju Rješenja o 
dodjeli Općinskog načelnika općine Gornji Vakuf, 
broj:01/1-05-15/01 od 24.02.2001 godine, dopunjava 
se u članu 1. tačka 16. rednim brojem 31. koji glasi: 
 
«31.Čelić Seidu sin Esada iz Batuše, rješenjem 
broj:02/1-31-35/32 od 15.11.1999 god.». 
 

Član 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana  
objavljivanja u” Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje ". 
 
Broj:01-31-147/10 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
17.09.2010. godine 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
276. Na osnovu  člana  24.  Zakona o grañevinskom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ( «Službene 
novine Federacije BiH» broj 67/05) i Zaključka 
Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf-Uskoplje o 
odobravanju provedbe postupka a u predmetu 
preuzimanja neizgrañenog grañevinskog zemljišta radi 
proširenja raskrsnice u gradu i privoñenje trajnoj 
namjeni u skladu sa Regulacionim planom «Centar I« i 
idejnim rješenjem projekta rekonstrukcije raskrsnice 
magistralne ceste M-16,2 sa regionalnom cestom R-439 
u Gornjem Vakufu-Uskoplju, izgrañenim od strane CMT 
«Projekt d.o.o. Sarajevo» investitor JP Direkcija cesta 
FBiH Sarajevo, Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 
16.09.2010. godine , d o n i  j e l o   j e: 

  
R J E Š E N J E 

 
1. Preuzima se iz posjeda ranijih vlasnika neizgrañeno 

grañevinsko zemljište u površini od 33 m2  
označeno kao k.č. 10/118 nastalo cijepanjem od 
k.č.10/30  upisano u el. zk. uložak broj 756 k.o. 
Gornji Vakuf  na ime Čamile Redžebašić roñ. 
Čaršimanović iz Zenice sa 7/128 dijela, Hanife 
Redžebašić roñ. Bosto kći Nezira iz Bugojna sa 
3/64 dijela, Harisa Redžebašića sin Mehmeda iz 
Bugojna sa 3/64 dijela, Edine Katica roñ. 
Redžebašić kći Mehmeda iz Bugojna sa 3/64 dijela, 
Almira Šehića sin Enesa iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja 
sa 27/128 dijela, Alme Šehić kći Enesa iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja sa 27/128 dijela i Nesime 
Redžebašić roñ. Tarabar kći Asima iz Zenice sa 
49/128 dijela ( podaci starog premjera ) odnosno 
k.č.1154/3 u površini od 33 m2 nastala cijepanjem 
od k.č.1154/1 upisana  u popisni list k.o. Gornji 
Vakuf (podaci novog premjera ), radi proširenja 
raskrsnice u gradu i privoñenja trajnoj namjeni u 
skladu sa Regulacionim planom «Centar I « i 
idejnim rješenjem projekta rekonstrukcije 
raskrsnice magistralne ceste M-16,2 sa 
regionalnom cestom R-439 u Gornjem Vakufu-
Uskoplju, izgrañenim od strane CMT «Projekt d.o.o. 
Sarajevo» investitor JP Direkcija cesta FBiH 
Sarajevo. 

 
2. Za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima općina je 

dužna platiti naknadu za preuzeto zemljište  koje 
će se odrediti u posebnom postupku, nakon 
pravosnažnosti ovog rješenja.  

 
3. Zemljišnoknjižni ured općinskog suda Bugojno će 

nakon pravomoćnosti ovog rješenja brisati upis 
dosadašnjih nosioca prava korištenja na zemljištu iz 
tačke 1.ovog rješenja a upis novog nosioca prava 
korištenja izvršit će se nakon dodjele navedenog 
zemljišta u svrhu proširenja raskrsnice a isto tako i 
u postupku javnog izlaganja podataka novog 
aerofotogrametrijskog snimanja izvršit  će se upis i 
uknjižba nekretnina iz tačke 1. u korist javnog 
dobra-puta ( nekretnine u opštoj upotrebi ). 

 
O b r a z l o ž e n j e 
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Na osnovu Zaključka o odobravanju provedbe postupka 
br. 01-31-84/10 od 15.04.2010 godine preuzima se 
neizgrañeno gradsko  grañevinsko  zemljište pobliže 
označeno u tački 1. dispozitiva ovog rješenja, radi 
privoñenja zemljišta trajnoj namjeni u svrhu proširenja 
raskrsnice  u gradu i privoñenja trajnoj namjeni u 
skladu sa Regulacionim planom «Centar I « i idejnim 
rješenjem projekta rekonstrukcije raskrsnice 
magistralne ceste M-16,2 sa regionalnom cestom R-439 
u Gornjem Vakufu-Uskoplju, izgrañenim od strane CMT 
«Projekt d.o.o. Sarajevo» investitor JP Direkcija cesta 
FBiH Sarajevo. 
U postupku koji je predhodio donošenju ovog rješenja 
nadležni organ uprave za imovinsko-pravne poslove 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 ranijih 
vlasnika neizgrañenog grañevinskog zemljišta. Šehić 
Almir i Šehić Alma iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja zastupani 
po punomoćniku Vukadin Stjepanu advokatu iz Bugojna 
koji je izjavio da se protivi preuzimanju pomenutog 
zemljišta iz njegovog posjeda u cilju proširenja 
raskrsnice iz razloga nesreñenog vlasničkog i 
posjedovnog stanja na predmetnim nekretninama. Po 
katastru predmetna parcela se vodila kao suposjed 
Redžebašić Fatime, Mehmeda , Memnune i Minke. 
Fatimu, Memnunu i Minku nasljedili su Amir i njegova 
sestra Alma, dok su Mehmeda nasljedile njegova 
supruga Hanifa i njihova djeca. Prema zemljišnoj knjizi 
dodatno se pojavljuju Čamila Redžebašić i Nesima sa 
tamo naznačenim suvlasničkim dijelovima . Prema 
posjedovnom stanju faktički se izuzima samo dio 
parcele broj  k.č.10/30 koja pripada Almiru i Almi i na 
kojoj se nalazi njihova kuća. Prema tome smatram da bi 
u konačnici trebalo samo njima isplatiti naknadu. Stoga 
predlažem da se sa postupkom zastane dok se ne riješe 
imovinsko pravni odnosi meñu suvlasnicima. 
 Hercegovac Senada kći Nurudina iz Zenice izjavljuje da 
je zajedno sa svojim sestrama Nikšić Nurnisom i 
Velidom Ajanović jedini zakonski nasljednici iza umrle 
majke Nesime Redžebašić roñ. Tarabar i nene Čamile 
Čaršimanović ud. Redžebašić. Dalje izjavljuje da se ne 
protivi preuzimanju predmetnog zemljišta jer je to u 
općem interesu , a da će u postupku utvrñivanja 
naknade biti uključena jer se radi o imanju njene 
porodice po ocu. Sa istom izjavom saglasne su i sestre 
Nikšić Nurminisa i Velida Ajanović. 
Redžebašić Hanifa roñ. Bosto kći Nezira iz Bugojna i 
Katica Edina roñ. Redžebašić  kći Mehmeda iz Bugojna 
su izjavile da se ne protive preuzimanju predmetnog 
zemljišta a da će učestvovati u postupku utvrñivanja 
naknade jer su upisani kao suvlasnici na predmetnom 
zemljištu. Dalje izjavljuju da su jedini zakonski 
nasljednici iz umrl. Redžebašić Harisa koji je takoñer 
upisan kao sukorisnik na predmetnoj nekretnini. 
Punomoćnika Šehić Almira i Alme, Stjepan Vukadin,  
advokat iz Bugojna  izjavio je da pristaje da se preuzme 
predmetno zemljište označeno kao k.č.10/30 u 
suvlasništvu Šehić Almira i Alme u svrhu proširenja 
raskrsnice u gradu s tim nakon izgradnje raskrsnice 
parcelu i ogradu dovesti u prvobitno stanje u kakvom 
su zatečeni u vrijeme izuzimanja. 
Članom 24. Zakona o grañevinskom zemljištu propisano 
je da općinsko vijeće donosi rješenje o preuzimanju iz 
posjeda neizgrañenog gradskog grañevinskog zemljišta 

radi privoñenja trajnoj namjeni, odnosno radi ureñenja 
za grañenje. 
Kako se u ovom slučaju radi o proširenju raskrsnice u 
gradu i privoñenja trajnoj namjeni u skladu sa 
Regulacionim planom «Centar I» i idejnim rješenjem 
projekta rekonstrukcije raskrsnice magistralne ceste M-
16,2 sa regionalnom cestom R-439 u Gornjem Vakufu-
Uskoplju  time su stekli uslovi iz člana 24. Zakona o 
grañevinskom zemljištu za preuzimanje grañevinskog 
zemljišta iz posjeda ranijeg vlasnika, te je odlučeno kao 
u dispozitivu ovog rješenja. 
 
Na osnovu svega izloženog, riješeno je kao u izreci 
ovog rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda 
Novi Travnik, u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-31-148/10 
Gornji Vakuf-uskoplje                                                                  
17.09.2010.godine                                                                
              PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Krajina Marinko, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
277. Na osnovu člana 6. Zakona o grañevinskom 
zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 
67/05) ,člana 5.Odluke o grañevinskom zemljištu ( 
«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje«,broj 
2/05) i čl.5 Zakona o prometu nepokretnosti («Sl.list 
SRBiH», br.38/78, »Sl.list RBiH», br. 13/94,18/94 ) i 
Zaključka općinskog vijeća općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
broj :01-26-518/08 od 02.07.2008 godine, a 
postupajući po službenoj dužnosti, za dodjelu 
grañevinskog zemljišta u industrijskoj zoni u svrhu 
izgradnje lagera , Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 
16.09.2010.godine  d o n i j e l o   j e: 
 

R J E Š E N J E 
 
1. Grañevinsko zemljište označeno kao k.č. br. 

1633/19 u površini od 7250 m2 nastala cijepanjem 
od k.č.1633/7 upisane u zk. ul. br. 68 k.o. Gornji 
Vakuf (podaci starog premjera) što odgovara 
parceli po novom premjeru označenoj kao k.č. 
br.1287/14 nastale cijepanjem od k.č.1287/1 k.o. 
Bistrica, dodjeljuje se i ustupa na korištenje 
ŠPD/ŠGD «Srednjobosanske šume /Šume Središnje 
Bosne» d.o.o. Donji Vakuf, radi izgradnje lagera 
odnosno izmještanja lagera iz naselja Batuša. 

 
2. ŠPD/ŠGD «Srednjobosanske šume /Šume Središnje 

Bosne» d.o.o. Donji Vakuf, nije dužna platiti 
naknadu za dodijeljeno zemljište. 

 
3. Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Bugojno će 

nakon pravosnažnosti ovog rješenja na osnovu 
istog i prijavnog lista upisati pravo korištenja radi 
izgradnje lagera u korist ŠPD/ŠGD 
«Srednjobosanske šume /Šume Središnje Bosne» 
d.o.o. Donji Vakuf. 
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O b r a z l o ž e n j e 
 
 
Općinska služba za imovinsko pravne poslove i katastar 
je po službenoj dužnost, a na osnovu Zaključka 
općinskog vijeća općine Gornji Vakuf-Uskoplje broj : 
01-26-518/08 od 02.07.2008 godine, te inicijative 
Općinskog načelnika , pokrenula postupak putem 
Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
dodjelu grañevinske parcele u industrijskoj zoni u 
svrhu izgradnje lagera odnosno izmiještanja već 
postojećeg lagera u naselju Batuša označene kao 
k.č.1633/19 u površini od 7250 m 2 nastala od osnovne 
k.č.1633/7 iz zk. ul. br. 68 k.o. Gornji Vakuf (podaci 
starog premjera) koja odgovara parceli označenoj kao 
k.č.1287/14 nastala od k.č.1287/1 k.o. Bistrica 
(podatak novog premjera), odnosno kao zamjenska 
parcela za parcelu na kojoj je već postojeći lager. 

 
U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja 
utvrñeno je sljedeće : 
 
Zaključkom općinskog vijeća općine Gornji Vakuf-
Uskoplje broj : 01-26-518/08 od 02.07.2008 godine 
pokrenuta je inicijativa o izmještanju lagera Šumarije 
Gornji Vakuf-Uskoplje iz naselja Batuša u industrijsku 
zonu. 
Uvidom u zk. izvadak iz zk.ul. broj  68 k.o. Gornji Vakuf 
utvrñeno je da je parcela označena kao k.č.1633/7 
upisana kao državna svojina sa pravom korištenja u 
korist Općine Gornji Vakuf sa dijelom 1/1. 
 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 6. 
Zakona o grañevinskom zemljištu (u daljnjem tekstu 
ZGZ) i čl. 5. Odluke o grañevinskom zemljištu  kojim je 
odreñeno da općina može upravljati i raspolagati 
gradskim grañevinskim zemljištem u državnoj svojini na 
način i pod uslovom predviñenim zakonom i propisima 
donesenim na osnovu zakona, te je ovo Vijeće riješilo 
kao u tački 1. dispozitiva ovog  rješenja. 
 
Odredba tačke 2.dispozitiva ovog rješenja temelji se na 
odredbi člana 5. Zakona o prometu nepokretnosti kojim 
je propisano da državna pravna lica mogu pravnim 
poslom uz naknadu ili bez naknade pribavljati , 
otuñivati , zamjenjivati i prenositi prava raspolaganja i 
druga prava na nepokretnosti pod uslovima odreñenim 
zakonom . 
 
Na osnovu 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, u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-31-149/10                                                                                      
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                                         
17.09.2010. godine                                                                           

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

278. Na osnovu člana 23. Zakona o prostornom 
planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije 
Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH« broj 
2/06, 72/07)  i člana 32. Zakona o prostornom ureñenju 
(«Službene novine SBK» broj 11/05) i člana 38 tačka 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje, («Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj 1/01, 3/05) te člana 
23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje«, broj 1/01, 3/05), Općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 13. sjednici održanoj 
dana 16.09.2010.godine, d o n i j e l o  j e: 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Regulacionog 

plana «Centar-2« Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Član 1. 
 
U poglavlju 02.1. (Dokumentaciona osnova) 
Regulacionog plana «Centar–2» općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, u tački 4. stava 1. mijenja se i glasi: 
 
«Urbana cjelina izmeñu ulica: Paločki put, te ulice Silvija 
Strahimira Kranjčevića  (bivša Matije Gupca ) u pojasu 
200 metara zapadno do rijeke Trnovače. 
U okviru navedene urbane cjeline, prostor se ureñuje 
kao zona individualnog stanovanja». 
 

Član 2. 
 
Shodno navedenim izmjenama iz člana 1. ove Odluke, 
uraditi Idejno rješenje navedenog prostora (plan 
parcelacije). 

Član 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje». 
 
Broj: 01-23-150/10                                                                   
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                           
17.09. 2010.godine                                                           

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
279. Na osnovu člana 38. tačka 4. i 110. stav 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje», br.1/01 i 3/05) a u vezi 
sa članom10. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u 
Srednjobosanskom kantonu i financiranju 
Srednjobosanskog kantona («Službene novine 
Srednjobosanskog kantona», br.4/99), Općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 13. sjednici 
održanoj dana 16.09.2010.godine, d o n o s i : 

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke  
o općinskim administrativnim taksama 

 
Član 1. 

 
Iza tarifnog broja 9a. Odluke o općinskim 
administrativnim taksama općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», 
br.13/07)- u daljem tekstu: Odluke, dodaje se novi 
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Tarifni broj 9b. koji se odnosi na postupak davanja 
prethodne saglasnosti za dodjelu koncesija za 
eksploataciju prirodnih bogatstava na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje , a koji glasi: 

« 
1. Za podneske zahtjeva za postupak davanja 

prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za 
eksploataciju prirodnih bogatstava na području 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje plaća 
se:………………………………………………………………….
………………………………………………………. 650,- KM» 

 
Član 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje». 
 
Broj:01-05-151/10 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
17.09.2010.god.  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Općinski načelnik: 
 
280. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1124/10 
Datum: 06.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta 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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
ENDURO MOTOCROSS KLUBU «GAS»  Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
I 

 
ENDURO MOTOCROSS KLUBU «GAS» Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu u 
iznosu od 1.500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu za 
namjene – za tekuće poslovanje. Udruženje je 
obavezno da  dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima ( i kopije računa ) Službi za privredu, 
finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava( i 
kopiju ove odluke ).  

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2010.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2011.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 11/09).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun  broj  1995230076230461  
 
otvoren kod Sparkasse Bank 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
281. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-51-7/10 
Datum: 14.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12.Odluke o 
izvršenju budžeta 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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
JU Centru za socijalni rad 

 
I 

 
JU Centru za socijalni rad općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu u iznosu od  
12.375,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Centar za socijalni rad Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu za namjene – tekuće 
obaveze u mjesecu JULU 2010.godine. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun JU Centar za socijalni rad Gornji 
Vakuf-Uskoplje broj 1011310000252512 otvoren kod 
PBS banke. 
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IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
282. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-52-7/10 
Datum: 14.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta 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 Budžeta 

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

 
I 

 
Crvenom križu Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2010. godinu u iznosu od 450,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Crveni križ Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2010. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu JULU 2010.godine. 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
283. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-53-7/10 
Datum: 14.07.2010.godine 

Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2010. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/09), i Odlukom o finansiranju 
političkih stranaka općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 
I 

 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu u iznosu od 
6.210,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 323 – Transfer političkim strankama Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu za 
namjene – finansiranje tekućih aktivnosti stranaka i 
klubova za mjesec JULI 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 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
284. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-54 -7/10 
Datum: 14.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2010. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/09,  Općinski načelnik , d o n o s i : 
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O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Budžeta 

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

 
I 

 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojnp, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu u iznosu od 
1.620,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Općinsko javno pravobranilaštvo Bugojno 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu JULU 
2010.godine. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun OJP broj 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
285. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-55-7/10 
Datum: 14.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' 

I 
 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu u 
iznosu od 2.250,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – DOM KULTURE Budžeta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2010. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu JULU 2010.godine.  
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
286. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-56-7/10 
Datum: 14.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta 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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
I 

 
DVD Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2010. godinu u iznosu od 3.600,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Vatrogasno društvo Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu JULU 2010.godine. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
287. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
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Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1400/10 
Datum:19.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta 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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
Filan Naimu 

I 
 
Filan Naimu iz Voljavca, Gornji Vakuf - Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu u iznosu od 
200,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
288. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1332/10 
Datum: 20.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta 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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
Planinarskom društvu «GORAN« 

I 
 

Planinarskom društvu « GORAN « iz Gornjeg Vakufa - 
Uskoplja, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu u 
iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
ostalim udruženjima iz budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2010. godinu za namjene – za organizaciju 
planinarskog pohoda « Upoznajmo planinu Vranicu 
2010.». Planinarsko društvo «Goran« je obavezna da  
dostavi izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima  ( i 
kopije računa ) Službi za privredu, finansije i stradalnike 
rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2010.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2011.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 11/09).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
289. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1217/10 
Datum: 20.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta 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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca 

 
I 

 
Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Gornji 
Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz 
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Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
u iznosu od 800,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
udruženjima grañana proisteklim iz rata budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu za namjene – 
izmirenje tekućih obaveza Organizacije. Organizacija je 
obavezna da  dostavi izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima ( i kopiju ove odluke  ) Službi za privredu, 
finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2010.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2011.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 11/09).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedene udruge broj 
1990520008006862 otvoren kod Sparkasse 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
290. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1339/10 
Datum: 20.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta 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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
UG ''Bolja budućnost - Privor'' Voljevac - Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 
UG ''Bolja budućnost - Privor'' Voljevac - Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu u 
iznosu od 3.000,00 KM. 

II 
 

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana – transferi 
organizacijama iz oblasti kulture budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu za namjene – 
Transferi ostalim udruženjima – za finansiranje 
manifestacije «Dani otpora-Dani slobode Privor 2010.».  
UG''Bolja budućnost-Privor''  Voljevac je obavezna da  
dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima ( i 
kopiju ove odluke ) Službi za privredu, finansije i 
stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2010.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2011.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 11/09).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun  otvoren kod ABS banke broj  
1990520009656929 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
291. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1359/10 
Datum: 20.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta 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 Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 

HKD Napredak – Podružnica Uskoplje 
 

I 
 
HKD Napredak- Podružnica Uskoplje, Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu u 
iznosu od 2.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
organizacijama iz oblasti kulture                                                          
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budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2009. godinu 
za namjene – za tekuće aktivnosti.  
Udruga je obavezna da  dostavi Izvještaj o namjenski 
utrošenim sredstvima (  i kopije računa ) Službi za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2010.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2011.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 11/09).   

III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun  broj 3382802200251126 
otvoren kod UniCredit banke poslovnica Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
292. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1403/10 
Datum:20.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta 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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
Batinić Valentini 

I 
 
Batinić Valentini iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu u iznosu od 
300,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 

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

– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
293. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1222/10 
Datum: 21.07.2010.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta 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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu 
Kolak Mariji 

I 
 
Kolak Mariji iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2010. godinu u iznosu od 500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
– TEKUĆE  REZERVE iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje – za poboljšanje teškog materijalnog stanja .  
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na tekući rčun broj 45167050000 otvoren kod 
UniCredit Bank  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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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