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Godina XI , broj 4.                     30. 05. 2011.                Hrvatski  jezik 

 
Općinsko vijeće: 
 
149. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf– Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01,3/05 ) i članka 30. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", 
br.1/01,3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf–Uskoplje 
na svojoj 18. sjednici održanoj dana 19.05. 
2011.godine, d o n i j e l o  j e: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću o poslovanju JKP »VIK» d.o.o. Gornji 

Vakuf-Uskoplje za 2010.godinu 
i Planu rada za 2011.godinu 

 
1. Prihvata se Izvješće o poslovanju JKP «VIK» d.o.o. 

Gornji Vakuf-Uskoplje za 2010.godinu br.35/11 od 
marta 2011.godine i Plan poslovanja za 
2011.godinu, uz obvezu podnositelja Izvješća  da 
naredno Izvješće sačini sukladno obrascu Izvješća 
o radu propisan Zaključkom Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», br. 8/10) 
 

2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u «Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje». 

 
Broj;01-23-45/11 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
20.05.2011.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
150. Na temelju članka 111 stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01,3/05 ) i članka 30. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", 
br.1/01,3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf–Uskoplje 
na svojoj 18. sjednici održanoj dana 19.05. 
2011.godine, donijelo je: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf 
Uskoplje za 2010.godinu i Planu rada za 2011. 

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

Vakuf-Uskoplje za 2010.godinu  i Plana rada za 
2011.godinu br.25/11 od 15. marta 2011.godine,  

 

 
 
2. uz obvezu podnositelja Izvješća  da naredno 

Izvješće sačini sukladno obrascu Izvješća o radu  
propisan Zaključkom Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», br. 8/10) 

 
3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od 

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

 
Broj;01-37-46/11 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
20.05.2011.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
151. Na temelju članka 11. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf–Uskoplje (" Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01,3/05 ) i članka 30. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. 
Glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , 
br.1/01,3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje 
na svojoj 18. sjednici održanoj dana 19.05. 
2011.godine, donijelo je: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvješću o poslovanju JP»Veterinarska 
stanica»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 

2010.godinu i Planu poslovanja za 2011.godinu 
 

1. Prihvata se Izvješće o radu JP «Veterinarska 
stanica» do.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2010.godinu  i Plana rada za 2011.godinu br.03-14-
98/11 od 29.04.2011.godine, uz obvezu podnositelja 
Izvješća  da naredno Izvješće sačini sukladno 
obrascu Izvješća o radu propisan Zaključkom 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», br. 8/10) 

 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-24-47/11 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
20.05.2011.godine                                                                        

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
152. Na temelju članka 111 stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" broj: 1/01,3/05 ) i članka 30. 
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Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje (" Sl. Glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", 
br.1/01,3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf–Uskoplje 
na svojoj 18. sjednici održanoj dana 19.05. 
2011.godine, donijelo je: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o radu JU Ljekarna Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2010.godinu i Planu rad za 2011. 

godinu 
 
1. Prihvata se Izvješće o radu JU Ljekarna Gornji 

Vakuf-Uskoplje za 2010.godinu  i Plana rada za 
2011.godinu od 28.04.2011.godine, uz obvezu 
podnositelja Izvješća  da naredno Izvješće sačini 
sukladno obrascu Izvješća o radu propisan 
Zaključkom Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», 
br. 8/10). 

 
2. Zadužuje se Upravno vijeće i ravnatelj JU da 

pokušaju sanirati nastale gubitke i da podnesu 
izvješće o poslovanju Javne ustanove, u roku od 6 
mjeseci. 

 
3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-37-48/11 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
20.05.2011.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
153. Na temelju članka 38. točka 2. i 110. stavak 1. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje (’’Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje’’ broj 1/01 i 3/05) i članka 
23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje (’’Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje’’ broj 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 18. sjednici održanoj dana 
19.05.2011. donijelo je: 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na 

korištenje „Zelene pijace” JKP „Radovina” d.o.o. 
Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Članak 1. 

 
Član 1. Odluke o davanju na korištenje «Zelene pijace» 
JKP »Radovina» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje,  
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 
10/09) mijenja se i glasi: 

 
«Ovom Odlukom daje se na upravljanje i korištenje 
prostor „Zelene pijace” u ulici Mehmed bega Stočanina  
JKP „Radovina” d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, bez 
naknade, na vrijeme do 31.12.2012.godine.» 
  

Članak 2. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje”.  

Broj: 01-14-49/11                                                                                 
Gornji Vakuf-Uskoplje,                                                                      
20.05.2011.godine                                                                           

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
154. Na temelju članka 111 stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01,3/05 ) i članka 30. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. 
Glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01,3/05), 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 18. 
sjednici održanoj dana 19.05. 2011.godine, donijelo je: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o gospodarstvu  u Općini Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
 
1. Prihvata se Informacija o gospodarstvu u  Općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje u 2010 godini Službe za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, br.03-05-614/11  od maja 
2011.godine. 
 

2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana, od 
dana objavljivanja u «Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje». 

 
Broj;01-05-50/11 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
20.05.2011.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
155. Na temelju članka 16. Zakona o prostornom 
planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH 
(Službeni novine Federacije BiH broj: 2/06,72/07,32/08, 
4/10, 13/10 i 45/10), članka 22. Zakona o prostornom 
ureñenju («Službene novine KSB», br.11/05), članka 
38. točka 2 i 110 stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05) i članka 23. Poslovnika o 
radu  Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", broj: 
1/01 i 3/05 ),  Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na 
svojoj  18. sjednici održanoj dana  19.05.2011. godine, 
d o n i j e l o  je : 

O D L U K U 
o usvajanju Prostornog plana općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje za vremensko razdoblje od 2010 
do 2020.godine  

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom usvaja se Prostorni plan općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za vremensko razdoblje od 2010 do 
2020.godine (u daljem tekstu: Plan) izrañen od EKO-
PLAN d.o.o. Mostar br. 05-07/149 od juna 2010.godine. 
 

Članak 2. 
 

Plan iz članka 1. ove Odluke čini: 
 
A Tekstualni dio  
Opći ciljevi prostornog razvoja  
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Posebni ciljevi prostornog razvoja  
1 Demografska projekcija  
2 Projekcija prostornog razvoja naselja  
3 Sektorske prostorne projekcije  
4 Projekcija razvoja gospodarstva  
5 Projekcija razvitka društvene infrastrukture  
6 Projekcija fizičke infrastrukture  
7 Projekcija razvoja energetike  
8 Projekcija razvoja komunalne infrastrukture  
9 Zaštita  
10 Mjere i smjernice za realizaciju plana  
11 Odluka o donošenju i provoñenju Plana  
 
B. Grafički dio 
 
Projekcija prostornog razvoja 
 
1. Izvod iz važećeg prostornog plana šireg područja 
....................................................................1:50 000 
2. Izvod iz postojećeg plana općine 
    (sintezna karta projekcije)    
....................................................................1:50 000 
3. Sintezna karta postojećeg stanja ureñenja prostora 
....................................................................1:25 000 
4. Karta mreže i hijerarhije naselja i utjecajnih područja 
....................................................................1:25 000 
5. Urbane zone i raspored društvene infrastrukture  
....................................................................1:25 000 
6. Poljoprivredno i šumsko zemljište   
....................................................................1:25 000 
7. Vode i vodne površine     
....................................................................1:25 000 
8. Vodoopskrba i odvodnja, otpadne i oborinske vode  
...................................................................1 :25 000 
9. Ležišta mineralnih sirovina, poslovne i industrijske 
zone .............................................................1:25 000 
10. Proizvodnja i prijenos energije    
....................................................................1:25 000 
11. Promet, cestovne prometnice   
....................................................................1:25 000 
12. Objekti prirodnog i kulturno povijesnog nasljeña 
....................................................................1:25 000 
13. Površine namijenjene za sport, turizam, lov i 
rekreaciju   
....................................................................1:25 000 
14. Površine posebne namjene (minska polja i deponije) 
....................................................................1:25 000 
15. Sintezni prikaz korištenja prostora u planskom 
razdobljeu   
....................................................................1:25 000 
 

Članak 3. 
 
Tekstualni i grafički dio Plana izrañeni su u 
elektronskom i štampanom obliku te su pohranjeni i 
čuvaju se u Službi za urbanizam, grañevinarstvo i 
prostorno planiranje općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje“. 
 
Broj:01-02-55/11        
Gornji Vakuf-Uskoplje,   
20.05.2011.godine  

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                               

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
156. Na temelju članka 16. Zakona o prostornom 
planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH 
(Službene novine Federacije BiH br. 2/06,72/07,32/08, 
4/10 i 13/10), članova 22. Zakona o prostornom 
ureñenju («Službene novine KSB», br.11/05), članka 
38. točka 2. i 110 stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05) i članka 23. Poslovnika o 
radu  Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", broj: 
1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na 
svojoj  18. sjednici održanoj dana  19.05.2011. godine, 
d o n i j e l o  je : 

O D L U K U 
o provoñenju Prostornog plana općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje za vremensko razdoblje od 2010. 
do 2020. godine 

 
I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrñuju se uvjeti korištenja zemljišta, 
izgradnje objekata, ureñenja i zaštite prostora i dobara 
u prostoru, te na taj način osigurava provoñenje 
Prostornog plana, odnosno njegovo realiziranje. 

 
Članak 2. 

 
Odredbe ove Odluke se primjenjuje na cjelokupno 
područje Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, te vrijede i za 
odreñene prostorne cjeline za koje je planirano 
donošenje ostalih razvojnih i provedbenih planova 
(urbanistički planovi, regulacijski planovi i urbanistički 
projekti) i to sve do donošenja tih planova. 

 
Članak 3. 

 
Osnove prostornog ureñenja Općine, odnosno 
Prostornog plana su slijedeći principi i ciljevi: 
 
1. Stvaranje boljih životnih i radnih uvjeta usklañenih 

sa društveno–ekonomskim, socijalnim i kulturnim 
razvojem uže i šire društvene zajednice, a posebno 
osiguranje uvjeta za povratak prognanih kroz 
obnovu njihovih domova, komunalne i društvene 
infrastrukture i zapošljavanje. 

 
2. Zaštita prirodnih i stvorenih vrijednosti kao općeg 

zajedničkog dobra i planski pristup izgradnji novih 
objekata, koji neće narušiti prirodni sklad, već će 
doprinijeti sveukupnom unaprjeñenju životne 
sredine. 

 
3. Kroz izgradnju novih i rekonstrukciju i obnovu 

postojećih stambenih i privrednih objekata i kroz 
izgradnju infrastrukturnih objekata i urbano 
opremanje naselja, postizanje sklada sa 
demografskim razvojem i funkcioniranjem prostora, 
kao posebnog prirodnog krajolika u kojem se 
manifestiraju sve odlike života i gospodarenja u 
urbanim i ruralnim naseljima, ali uz maksimalno 
korištenje dostignutog tehnološkog razvoja 
društva. Posebno je bitno osigurati ujednačenje 
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uvjeta života u ruralnim naseljima sa uvjetima u 
gradu kvalitetnim rješenjem komunalne, 
transportne i društvene infrastrukture uz težnju 
maksimalnog poštivanja europskih standarda u toj 
oblasti. 

 
II  URBANA PODRUČJA 

 
Članak 4. 

 
U skladu sa zakonskim obvezama, prethodnim planskim 
rješenjima i rješenjima danim u Prostornom planu 
utvrñuju se urbana područja Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje i područja ruralnih naselja. 
Urbano područje obuhvaća gradski prostor naseljenog 
mjesta Gornjeg Vakufa-Uskoplja i gravitirajuće naselje 
Batuša. 
Granice urbanih područja su definirane Odlukom o 
grañevnom zemljištu („Službeni glasnik općine  Gornji 
Vakuf-Uskoplje“, broj. 2/05). One u cijelosti čine i 
granice dijelova urbanog područja prema Prostornom 
planu i to: 
 
PRVA ZONA 
 
Prva zona obuhvaća prostor Ulice Gradska, od 
Srednjoškolskog centra do Ulice Javić (rasknsnica kod 
džamije), obuhvaćajući pojas sa obje strane u dubini od 
30 metara, s tim da grañevne parcele ili objekti imaju 
pristup sa glavne ulice.  
 
DRUGA ZONA 
 
Druga zona obuhvaća prostor omeñen granicom koja 
polazi od benzinske crpke INA, ide Vrbasom do mjesta 
zvanog „Zamost“, nastavaklja Ulicom Omladinska, 
Ulicom Vrbaska, Ulicom Dun, Ulicom Preporodova, a 
zatim Ulicom Gradska do Ulice Čamilija, obuhvaćajući i 
pojas navedenih ulica od 30 metara sa lijeve strane, 
dalje nastavaklja obroncima brda Glavica i Ulicom fra 
Anñela Zvizdovića do Zečaja i Ulicom Kralja Tomislava 
uključujući i pojas od 30 metara sa lijeve strane 
navedenih ulica dolazi do benzinske crpke INA, odakle je 
opis  granice i započeo.  
 
TREĆA ZONA 
 
Granica treće zone počinje na raskrižju magistralnog 
puta Bugojno – Gornji Vakuf-Uskoplje, Bistrica i ide 
granicom  parcele k.č. 1856 Ćiro – promet do rijeke 
Vrbas i nastavaklja nizvodno do ušća sa rijekom 
Kruščicom (zvani Sastavakci), te dalje ide uzvodno 
rijekom Kruščica do armirano-betonskog mosta za 
industrijsku zonu, zatim putom u pravcu grada pored 
stočne pijace gdje izlazi na regionalni put Gornji Vakuf – 
Uskoplje – Novi Travnik (Janine), a zatim cestom u 
pravcu Gornji Vakuf-Uskoplja do groblja Rakovice, a 
zatim putom iznad Rakovica prema Kamenicama i dalje 
nastavaklja putom kroz Kamenice prema mostu na putu 
Gornji Vakuf-Uskoplje – Ždrimci (mašinski park) 
obuhvaćajući pojas od 30 metara sa lijeve strane 
(računajući od škole). Odavde granica ide cestom u 
pravcu Ždrimaca do mjesta zvanog „Osila“, odnosno 
parcele br. 135, te njenom sjevernom pa istočnom 
meñom granica dolazi u rijeku Vrbas, da bi nastavakila 
uzvodno Vrbasom do mjesta zvanog „Potkraj“, odnosno 
gdje se dodiruju Vrbas magistralni put i državna šuma 

k.č. 509/1¸(„Polića voćnjak“). Odavde granica 
nastavaklja u pravcu jugozapada izmeñu državnih i 
privatnih parcela do sjeverozapadnog dijela Mršića 
groblja. Tu se granica lomi u pravcu jugozapada na 
udaljenosti linije privatnih parcela na 30 m, a zatim 
obuhvaćajući pojas od 30 m sa lijeve strane, kroz 
državno zemljište, dolazi do Čakarevića groblja gdje se 
granica ponovo spušta na meñu izmeñu privatnih i 
državne parcele da bi spomenutom meñom granica 
nastavakila sve do Sahat kule, odnosno produžavajući 
preko privatnih parcela na gornju serpentinu (krivinu) 
iznad Sahat kule, odavde granica nastavaklja u pravcu 
zapada, putom do Partizanskog groblja, a zatim 
nastavaklja putom koji ide južnom stranom Partizanskog 
groblja sve do raskrižja sa putom koji iznad vrela Ilidža 
vodi na ulicu Fra Anñela Zvizdovića.  
Odavde granica nastavaklja paralelno sa putom u pravcu  
stare Kapaele, obuhvaćajući pojas od 50 m sa lijeve 
strane, gdje granica dolazi do potoka zvanog „Rivine“, a 
zatim uzvodno potokom „Rivine“, obuhvaćajući parcelu 
„Ski–lifta“, te nastavaklja žičarom „Ski-lifta“ uzbrdo do 
državne šume (k.č.509/1), a zatim njenom sjevernom 
meñom, odnosno granicom državnih i privatnih parcela 
nastavaklja do mjesta zvanog „Tulina strana“ na Uzrički 
put, a zatim putom prema Uzričju u duljini od 30 metara, 
te dalje sporednim putom za Bare, a granicom parcela 
k.č. 2622, k.č. 2616, k.č. 2614 (koje ne obuhvaća), 
presijeca put kroz Bare za Uzričje, te granicom parcele  
k.č. 2611 pravolinijski presijeca parcelu k.č. 2603 do 
rijeke Trnovača, a odavde nastavaklja rijekom 
Trnovačom do općinske parcele k.č. 2027. 
 
Ruralna naselja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje čine 
naseljena mjesta: Bistrica, Bojska, Boljkovac, Borova 
Ravan, Crkvice, Cvrče, Dobrošin, Donja Ričica, Dražev 
Dolac, Duratbegović Dolac, Duša, Gaj, Galčica, Gornja 
Ričica, Gornji Mračaj, Grnica, Hrasnica, Humac, Jagnjid, 
Jelače, Jelići, Kozice, Krupa, Kute, Lužani, Mačkovac, 
Mračaj, Osridak, Pajić Polje, Paloč, Pidriš, Ploča, 
Podgrañe, Pridvorci, Rosulje, Seferovići, Seoci, 
Smrčevice, Svilići, Šugine Bare, Uzričje, Vaganjac, 
Valice, Vilić Polje, Voljevac, Voljice, Vrse, Zastinje i 
Ždrimci. 

Članak 5. 
 
Zemljište u urbanim prostorima iz članka 4. ove Odluke 
u cjelini, odnosno izgrañeno i neizgrañeno zemljište u 
gradu i naseljima gradskog karaktera, je gradsko 
grañevno zemljište (članak 2. Zakona o grañevnom 
zemljištu Federacije BiH). 
Zemljište u ruralnim naseljima ili van njih koje je 
Odlukom Općinskog vijeća namijenjeno za izgradnju 
objekata, sukladno Zakonu o prostornom planiranju i 
korištenju zemljišta na razini Federacije BiH (izgrañeno i 
neizgrañeno), je ostalo grañevno zemljište koje se 
nalazi van zone gradskog grañevnog zemljišta, odnosno 
van grada i naselja gradskog karaktera. 
 

Članak 6. 
 
Na ostalom grañevnom zemljištu, koje se nalazi izvan 
granica urbanih područja i ruralnih naselja, može se 
odobriti manja izgradnja uz postojeće objekte i njihova 
rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja u omjeru 
potrebnom za poboljšanje uvjeta života, a prema 
uvjetima iz ove Odluke i Prostornog plana.  
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Na tom zemljištu može se odobriti i gradnja 
energetskih, vodno-privrednih, prometnih, 
infrastrukturnih, turističkih i drugih objekata, koji po 
svom karakteru trebaju biti locirani van naselja. 
 

Članak 7. 
 
Granice urbanih područja i ruralnih naselja izvan 
urbanih područja su unesene u grafički dio Prostornog 
plana. 
 
III USLOVI  ZA IZGRADNJU I UREĐENJE   
      PROSTORA 
 
1. Opći uslovi  za izgradnju 
 

Članak 8. 
 
Izgradnja objekata unutar urbanih prostora, ruralnih 
naselja i van naselja i druge intervencije u prostoru, na 
području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, mogu se 
odobriti samo u skladu sa Prostornim planom i 
odredbama ove Odluke. 
 

Članak 9. 
 
Objekti unutar urbanih prostora, za koje je predviñena 
izrada urbanističkih i detaljnih planova, gradiće se u 
skladu  rješenjima i urbanističko – tehničkim uvjetima iz 
tih planova, a na grañevnim parcelama iz plana 
parcelacije. 
Objekti unutar drugih ruralnih naselja gradiće se po 
minimalnim uvjetima iz ovog Plana, a na grañevnim 
parcelama koje moraju biti jasno odreñene. Oblik i 
veličina grañevinskih parcela su slobodni, a ovise o 
postojećem stanju ili stanju nastalom cijepanjem ili 
spajanjem parcela. Preporuča se izgrañenost parcele do 
30% (uključivo i površine gospodarskih ili pomoćnih 
objekata). 
Objekti van urbanih prostora i ruralnih naselja su u 
pravilu postojeći objekti na kojima se mogu vršiti 
grañevinski zahvati radi poboljšanja životnih uvjeta ili 
novi objekti pobliže opisani u članak 6. ove Odluke. Za 
postojeće objekte grañevne parcele (u pravilu) trebaju 
biti definirane prema uvjetima iz drugog stavka ovog 
članka. Za nove objekte grañevne parcele se definiraju 
prema odobrenom glavnom projektu, odnosno 
situacijskom rješenju iz tog projekta. 
 

Članak 10. 
 

Na područjima namijenjenim izgradnji stambenih 
naselja ne mogu se graditi objekti namijenjeni 
proizvodnim ili uslužnim djelatnostima kojima se stvara 
buka, vibracije, dim, prašina, neugodni mirisi, para ili 
proizvode drugi vidovi zagañenja životne sredine ili 
ometanja normalnih uvjeta stanovanja iznad dopuštenih 
graničnih vrijednosti.  
U tim područjima se mogu graditi objekti  poslovne ili 
stambeno–poslovne namjene, ako poslovna djelatnost 
služi opskrbi stanovništva ili uslužnim djelatnostima u 
objektima stanovanja. 

Članak 11. 
 
Svi grañevinski objekti, koji se grade unutar ili izvan 
urbanih područja, a koji služe za stanovanje ili neku 
poslovnu djelatnost, moraju imati ugrañene instalacije 

za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju, bez 
obzira da li je, u vrijeme izdavanja odobrenja za 
grañenje, objekt mogao biti priključen na javnu 
infrastrukturnu mrežu. 
 
Zatečeni postojeći objekti, koji se nalaze unutar urbanih 
područja iz čanka 4. ove Odluke, moraju biti usklañeni 
sa odredbama iz stavka prvog ovog članka za godinu 
dana, od dana donošenja ove Odluke. 
 

Članak 12. 
 
Na grañevnom zemljištu predviñenom za individualnu 
stambenu izgradnju svakoj grañevini treba pripadati i 
odgovarajuća parcela i to: 
 
1. Na užem urbanom području Gornjeg Vakufa-

Uskoplja površina grañevne parcele se utvrñuje 
planom parcelacije, a ne može biti manja od 300 
m2, niti izgrañenost veća od 50% površine 
parcele; 

 
2. Na područjima ostalih naselja površina grañevne 

parcele treba biti 500 – 800 m2, ako na njoj nema 
gospodarskih objekata, a 700–1200 m2 ako su na 
njoj smješteni i pripadajući gospodarski objekti; 

 
3. Za grañevne objekte van urbanih područja i 

ruralnih naselja vrijede uvjeti iz točke 2. ovog 
članka. 

 
Veličina grañevinskih parcela postojećih objekata može 
odstupati od istaknutih veličina ukoliko se time ne 
ugrožavaju drugi objekti ili normalan izgled i ritam 
naselja. 

Članak 13. 
 
Svaka grañevinska parcela mora imati mogućnost 
voznog prilaza na postojeći ili planirani javni put, a 
objekat mora biti orijentisan prema tom putu. Prilaz na 
javni put mora biti širok najmanje 3 m. Ukoliko prilazni 
put ide preko tuñe parcele, vlasnik objekta mora imati 
trajno pravo služnosti nad zemljišnom parcelom pod 
prilaznim putom. 
 
Kod rekonstrukcije postojećih objekata koji nemaju 
neposredan kolski, već samo pješački prilaz, može se 
iznimno tolerisati zatečeno stanje. 

 
Članak 14. 

 
Minimalna udaljenost nove grañevine od ruba kolnika 
postojeće ili planirane ceste iznosi 5 m, a izuzetno 3 m, 
a u raskrsnicama ili na unutrašnjim stranama zavoja 
veća, odnosno objekat ne smije priječiti normalnu 
preglednost na prometnicu. 
 
2. Izgradnja pomoćnih, privrednih i privremenih   
     objekata 

 
Članak 15. 

 
Izgradnja pomoćnih, gospodarskih  i privremenih  
objekata podliježe istom postupku odobravanja kao i 
gradnja drugih objekata. 
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Pomoćni objekti su garaže za putnička vozila (ako nisu 
u sklopu objekata druge namjene), šupe i ostave za 
smještaj alata, nadstrešnice, ljetne kuhinje i sl.  
Gospodarski objekti su staje za krupnu i sitnu stoku, 
peradarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda i 
stočne hrane, zgrade za smještaj mašina i alata, manji 
objekti za uslužne ili proizvodne djelatnosti i sl. 
 
Privremeni objekti su objekti koji imaju privremeni – 
sezonski karakter, a mogu biti izgrañeni i od tvrdih 
materijala. 

Članak 16. 
 
Pomoćni i gospodarski objekti se mogu graditi samo u 
okviru grañevinskih parcela iz članka 12. točke 2 i 3. 
ove Odluke. 

Članak 17. 
 
Gospodarski objekti, ñubrišta, septičke jame i drugi 
objekti, koji jesu ili mogu biti izvor zagañenja sredine, 
moraju se graditi tako da ne zagañuju tlo, nadzemne ili 
podzemne vode. 
 
Ovi objekti se mogu graditi uz stambene objekte ili kuće 
za odmor kao i uz puteve i druge lokalne objekte na 
udaljenosti koju utvrdi nadležni organ Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje posebnom odlukom. 

 
Đubrišta i septičke jame se moraju graditi kao 
vodonepropusni objekti. 
 

Članak 18. 
 
Privremeni objekti koji služe za različite uslužne svrhe 
(prodavaonice prehrane, novina, cvijeća, autobusne 
stanicei sl. ) predstavakljaju objekte montažno – 
demontažnog karaktera. Oni su u pravilu izgrañeni od 
metala, drveta i plastike, a izuzetno mogu biti izgrañeni 
od tvrdih – stalnih materijala. Veličina ovih objekata ne 
može biti veća od 20 m2. 
 

Članak 19. 
 
Privremeni objekti moraju biti smješteni tako da su 
pristupačni sa javnih prometnica ili površina, ali da oni 
ili njihovi korisnici ne ugrožavaju promet. 
 
Uz privremene objekte  može se odobriti postavljanje 
tendi, suncobrana, stolova, stolica i reklama, a suglasno 
prostornim uvjetima i posebnim uvjetima iz radne 
dozvole. 

Članak 20. 
 
Priključenje privremenih objekata na postojeću 
infrastrukturnu mrežu vrši se, u pravilu, podzemno, kao 
i za trajne objekte. 

Član 21. 
 
Svi privremeni objekti koji svojim izgledom, dotrajalošću 
i lokacijom ugrožavaju sigurnost ljudi i narušavaju opći 
izgled naselja, moraju se ukloniti, odnosno porušiti. 
 
IV ODNOS PREMA BESPRAVNO IZGRAĐENIM   
    OBJEKTIMA 
 

Članak 22. 
 

Ovom Odlukom se utvrñuje odnos prema bespravno 
izgrañenim, započetim i naknadno započetim objektima 
na području cijele Općine. 
U urbanim područjima grada Gornji Vakuf-Uskoplje za 
koje se rade urbanistički, regulacijski i drugi planovi, 
status bespravnih objekata se utvrñuje tim planovima. 
 

Članak 23. 
 
Status bespravnih objekata (izgrañenih, započetih ili 
naknadno započetih) će se regulisati na jedan od 
slijedećih načina: 
 

a) legalizacijom 
b) privremenim zadržavanjem i  
c) uklanjanjem 

 
Članak 24. 

 
Legalizirati se mogu bespravni objekti koji se nalaze na 
prostorima Općine na kojima je dopuštena izgradnja 
objekata istovjetne namjene i ukoliko su zadovoljeni 
uvjeti iz poglavlja III ove Odluke. 
 

Članak 25. 
 
Privremeno se mogu zadržati bespravni objekti ukoliko 
su izgrañeni na prostorima Općine na kojima nije 
dopuštena gradnja ili čija je namjena suprotna 
dopuštenoj planskoj namjeni. 

 
Objekti iz prethodnog stavka se mogu legalizirati u 
posebnom postupku koji se vodi na zahtjev Investitora. 
Investitor je dužan, pored redovne dokumentacije, 
pružiti i dokaze o usuglašenosti objekta i njegove 
namjene sa, minimalnim uvjetima izgradnje iz poglavlja 
III i osigurati dodatne suglasnosti, ukoliko to bude 
zahtijevano. 

 
Legalizacija bespravno izgrañenih objekata po temelju 
uvjeta iz ovog članka, podliježe suglasnosti Općinskog 
vijeća. 

Članak 26. 
 
Vlasnici bespravno izgrañenih objekata su dužni, u roku 
od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke, 
podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti ili 
drugog manjkajućeg dokumenta (odobrenje za 
grañenje, upotrebnu dozvolu, rješenje o privremenom 
zadržavanju).  

 
Zahtjev iz prethodnog stavka se podnosi nadležnom 
općinskom organu koji provodi i redovni postupak za 
izdavanje urbanističke suglasnosti ili drugih odobrenja iz 
oblasti raspolaganja  prostorom i grañenja objekata. 

 
Članak 27. 

 
Rješenjem o privremenom zadržavanju bespravno 
izgrañenog objekta se utvrñuju detaljni uvjeti i rokovi 
za njihovo prilagoñavanje uvjetima iz ovog Prostornog 
plana, zakonskih propisa i normativa. 
 

Članak 28. 
 

Bespravno izgrañeni objekti, za koje nije blagovremeno 
podnesen zahtjev za legalizaciju ili privremeno 
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zadržavanje, kao i objekti za koje je odobreno 
privremeno zadržavanje i utvrñena vremenska obveza 
podnošenja zahtjeva za legalizaciju, a koja nije 
ispoštovana, općinski organ nadležan za inspekcijske 
poslove će pokrenuti postupak rušenja. 
 

Članak 29. 
 
Bespravni objekti koji se nalaze u zaštitnim pojasevima 
infrastrukturnih objekata, vodnih i energetskih objekata, 
kulturno – povijesnih i prirodnih vrijednih lokaliteta i 
visokovrijednog poljoprivrednog ili šumskog zemljišta, 
kao i objekti kojima je odbijen zahtjev  za legalizaciju, 
moraju biti uklonjeni. 
 
V URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI  ZA 

IZDAVANJE URBANISTIČKE SUGLASNOSTI I 
ODOBRENJA ZA GRAĐENJE NA PODRUČJIMA 
ZA KOJA NEMA OBVEZE DONOSITI 
URBANISTIČKE PLANOVE 

 
Članak 30. 

 
Na područjima ruralnih naselja i van tih područja, 
odnosno na ostalom grañevnom zemljištu, na kojima 
nije obvezno donošenje urbanističkih planova, 
urbanistička suglasnost i odobrenje za grañenje se 
izdaju na temelju urbanističko – tehničkih uvjeta, a koji 
se utvrñuju na temelju odredbi Prostornog plana, ove 
Odluke i uviñajem na terenu. 
 
Na područjima iz prethodnog stavka mogu se graditi 
stambeni i stambeno–poslovni objekti, vikend objekti i 
drugi objekti koji služe za redovno opsluživanje 
pučanstva i urbano opremanje (prodavaonice, trafo–
stanice, ambulante, školski i sportski objekti i sl.) pod 
uslovom da se tom izgradnjom ne ometa funkcija 
stanovanja. 

 
Na tim područjima mogu se graditi i gospodarski 
proizvodni, uslužni i drugi objekti, ali samo van 
stambenih zona u naseljima. 
 

Članak 31. 
 
Maksimalna visina stambenih i stambeno–poslovnih 
objekata je tri nadzemne etaže (P+3), a u ovisnosti od 
konfiguracije tla.  
Maksimalna veličina stambenih i stambeno – poslovnih 
objekata nije odreñena. Gabariti objekta trebaju biti 
utvrñeni u urbanističko – tehničkim uvjetima, a 
suglasno lokalnim terenskim uvjetima.  
Maksimalna veličina vikend objekata je 60 m2, a visina 
dvije nadzemne etaže (P+1). 
Visina pomoćnih i gospodarskih objekata je, u pravilu, 
jedna nadzemna etaža, a izuzetno dvije etaže. 

 
Članak 32. 

 
Stambeni i stambeno–poslovni objekti se mogu graditi 
kao slobodni ili poluotvoreni objekti orjentisani prema 
javnoj prometnici na koju moraju imati prilaz, suglasno 
članku 13 i minimalnu udaljenost, suglasno članku 14 
ove Odluke, te dvostrani krov primjerenih nagiba koji 
odgovaraju uvjetima u planinskim područjima. 
 

Članak 33. 

Vikend objekti se mogu graditi kao samostalni ili dvojni 
objekti orijentisani prema terenskim uvjetima. Objekt 
mora imati kolski prilaz na javnu cestu, suglasno članu 
13 i minimalnu udaljenost od javne prometnice 
suglasno članku 14. ove Odluke, te dvostrani krov 
nagiba primjerenih planinskim područjima i namjeni 
objekata. 

Članak 34. 
 
Izgradnja novih, slobodno-stojećih objekata, mora 
zadovoljiti minimalne uslove meñusobne udaljenosti i 
to: 
 
a)  susjedni prizemni objekti ……………………………..3 m 
b) susjedni dvoetažni objekt (P+1)…………………….6 m 
c) susjedni troetažni objekt (P+2) …………………….8 m 
 

Članak 35. 
 
Materijali  za izgradnju novih i rekonstrukciju i 
dogradnju postojećih objekata su: kamen, beton, 
armirani beton, drvo i crijep. 

 
Članak 36. 

 
U okviru grañevne parcele mora se posebno obraditi 
prostor izmeñu javne ceste i objekta (dvorište sa 
ogradom), kako bi se doprinijelo općem izgledu naselja 
i unaprijedio okoliš u čovjekovoj životnoj sredini. 
 

Članak 37. 
 
Izgradnja svih novih objekata i rekonstruiranih ili 
dograñenih postojećih objekata mora biti  vršena prema 
odobrenim glavnim ili izvedbenim projektima uz 
potpunu primjenu Zakona o grañenju Kantona Središnja 
Bosna. 
 
Glavni, odnosno izvedbeni projekti moraju zadovoljiti 
opće uvjete stabilnosti i usolovi za trusnu zonu od 7º 
MC skale seizmičnosti. 
 

Članak 38. 
 
Za izgradnju vikend objekata, te pomoćnih i 
gospodarskih objekata, dopuštena je primjena tipskih 
projekata uz stručno rješenje uvjeta temeljenja. 
 

Članak 39. 
 
Na svim postojećim stambenim objektima, bez obzira 
na njihovu lokaciju, dopušteno je izvoñenje radova na 
većoj ili manjoj opravci, adaptacijama prostora i radi 
ugradnje sanitarija, uvoñenju instalacija i priključenja 
na javnu komunalnu mrežu, izradi septičkih jama, 
ureñenju dvorišta i izradi ograda. 
Za veće opravke kao što su: zamjena krova, izrada 
fasada, ugradnja vanjskih otvora i sl. obvezno je 
pribavljanje suglasnosti nadležne grañevne službe 
Općine. Za sve ostale radove suglasnost nije obavezna, 
ali je obvezno prijaviti izvoñenje radova nadležnoj 
inspekciji. 
 
VI  ZAŠTITA VODOTOKA, PROMETNICA I 

DRUGIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA, 
GROBALJA I POVIJESNIH I PRIRODNIH 
VRIJEDNOSTI 
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Članak 40. 
 
Suglasno Zakonu o vodama Federacije BiH, zemljište 
pod tekućim ili stajaćim vodama i njihovom zaštitnom 
pojasu su javno dobro u vlasništvu Federacije BiH i 
Općine. To zemljište ne može biti predmet prometa, već 
se može ustupati na korištenje. 
 

Članak 41. 
 
Na vodnom zemljištu se mogu graditi samo objekti koji 
su u funkciji iskorištavanja voda ili zaštite voda i vodnog 
zemljišta i objekti prometne i druge infrastrukture 
(mostovi, dalekovodi, PTT vodovi i sl.), odnosno objekti 
sadržani u članu 12. Zakona o vodama Federacije BiH. 
 
Svaka gradnja u vodnom zemljištu ili u njegovoj 
neposrednoj blizini mora imati suglasnost nadležnih 
vodoprivrednih organa. 

 
Članak 42. 

 
Zaštitni pojasevi uz vodne tokove i stajaće vode na 
području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje obuhvaćaju: 
 
1. Pojas širine 15 m od dosega maksimalnih voda u 

rijeci Vrbas (I ktg. vodotoka); 
2. Pojas širine 5 m od dosega maksimalnih voda u 

vodotocima: Desna, Trnovača, Voljišnica, Bistrička 
rika i Kruščica (II. ktg vodotoka); 

3. Pojas širine po 3 m na obje strane od osovine 
korita trajnih ili povremenih potoka; 

4. Pojas širine 5 m od maksimalne kote ujezerene 
vode u prirodnim jezerima:  

Ždrimačko, Pihavičko i Pasije, te vještačkim 
akumulacijama koje budu izgrañene. 

 
Članak 43. 

 
Utvrñivanje zaštitnih zona izvorišta pitke vode i 
vodosnabdijevanja objekata i definiranje uvjeta 
eksploatacije i kontrole kvalitete voda se regulira 
posebnom odlukom Općinskog vijeća, a na temelju 
provedenih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja. 

 
Odluka Općinskog vijeća iz prethodnog stavka i elaborat 
o istražnim i kontrolnim radovima, sa definiranjem 
zaštitnih zona, su sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 44. 
 
Do provoñenja istražnih i kontrolnih radova i donošenja 
Odluke iz članka 43. o zaštiti izvorišta, obavezna je 
minimalna zaštita svih izvorišta čije se vode koriste za 
piće i to: 
 
- izgradnjom čvrste ograde oko uže zone izvorišta i 

objekata na vodozahvatu vodosprema, kako bi se 
spriječio pristup stoci i neovlašteni pristup ljudi. 

- uvoñenjem zaštitnog pojasa duž tlačnih i 
gravitacijskih cjevovoda pitke vode i to u širini po 2 
m sa svake strane od osovine cjevovoda. 

 
Članak 45. 

 
U zaštitnom pojasu javnih cesta i objekata na cestama 
ne smiju se graditi objekti, niti izvoditi radovi koji mogu 

biti izvor zagañenja prostora (kamenolomi, rudnici i 
objekti nečiste industrije). 
 
Širina zaštitnog pojasa uz ceste, od ruba kolnika, iznosi: 
 
1. Na magistralnoj cesti M 16,2……………………….60 m 
2. Na regionalnoj cesti R439……………………………40 m 
3. Na lokalnim cestama  

(sve ceste izmeñu i unutar naselja)………………30 m 
 

U užem zaštitnom pojasu javnih cesta i objekata na 
cestama ne smiju se graditi nikakvi pomoćni stambeni 
ili industrijski objekti (čiste industrije). 
Širina užeg zaštitnog pojasa uz cestu, od ruba kolnika 
iznosi: 
 
1. na magistralnoj cesti M 16,2………………………..20 m 
2. na regionalnoj cesti R 439……………………………15 m 
3. na lokalnim cestama……………………………………10 m 

 
Širina zaštitnog pojasa u urbanom prostoru Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja i drugim dijelovima općine za koja 
bude urañena planska dokumentacija na razini 
urbanističkog ili detaljnih planova, definira se tim 
planovima, odnosno položajem grañevinskih crta iz tih 
planova. 

Članak 46. 
 
U zaštitnom pojasu ceste mogu se polagati telefonski, 
električni i drugi kablirani vodovi, cjevovodi pitke vode, 
uosobna kanalizacija, benzinske crpke, priključci i sl., ali 
samo uz prethodnu suglasnost vlasnika javne ceste. 

 
Članak 47. 

 
Širina zaštitnih pojaseva na trasama visokonaponskih 
dalekovoda iznosi:  
 
-  širine zaštitnih pojaseva na trasama podzemnih i 

nadzemnih dalekovoda 110 kV iznosi 20 m, 
odnosno 2x10 m od osi dalekovoda.  

-  širine zaštitnih pojaseva na trasama podzemnih i 
nadzemnih dalekovoda 20 ili 10 kV iznosi 15 m, 
odnosno 2x7,5 m od osi dalekovoda.  

U zaštitnom pojasu iz prethodnog stavakka se mogu 
graditi: ceste, parkinzi, pazarišta i sl., a sukladno sa 
posebnim tehničkim uvjetima. 
 

Članak 48. 
 

Sva postojeća groblja u naseljima Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, kao i prostor oko groblja minimalne površine 
50% od površine groblja, te kolski prilaz sa javne 
prometnice i parkiralište, su javno dobro i pod 
posebnom su zaštitom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Zaštitna površina oko groblja je rezervni prostor za 
proširenje groblja. 

Članak 49. 
 
U grobljima, odnosno njihovim zaštićenim površinama 
mogu se izvoditi radovi na izgradnji manjih namjenskih 
objekata, ograda, staza i holtikulturnom ureñenju, te 
uvoñenju i instaliranju pitke vode, elektroinstalacija i dr. 
 
Grobljima u pravilu upravljaju domaćinstva–korisnici, 
preko posebnih odbora ili komunalno preduzeće. 
Upravljanje grobljima i drugi specifični uvjeti korištenja 
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grobalja se reguliraju posebnom Odlukom Općinskog 
vijeća ili po njemu ovlaštenog organa. 
 

Članak 50. 
 
Zaštićeni objekti i lokaliteti kulturno–povijesnog 
nasljeña su brojni, a obuhvaćaju razdoblje od 
prapovijesnog doba do bliske prošlosti. Osnovni podaci 
o tim objektima, odnosno lokalitetima, njihovom 
položaju i vremenu nastanka su dati u tekstualnom i 
grafičkom dijelu Prostornog plana, a na temelju registra 
Zavoda za zaštitu spomenika kulture Federacije BiH. 

 
Ovom Odlukom se preuzimaju svi uvjeti zaštite koji su 
utvrñeni dokumentom o zaštiti, te se smatraju njenim 
sastavnim dijelom. 

Članak 51. 
 
Posebne prirodne vrijednosti od značaja za Federaciju 
BiH, na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, koje su 
registrirane i za koje je predložen odgovarajući stupanj 
zaštite su: 
 
1. Nacionalni park – spomenik prirode „Vranica“ koji 

se nalazi na području općine Fojnica i Općine 
Gornji Vakuf /Uskoplje (značajan dio); 

2. Zaštićeni krajolik „Raduša“; 
3. Zaštićeni krajolik „Gornji Vrbas“ 
 
Orijentacijske granice su ucrtane u grafički prilog Plana, 
a detaljne će biti utvrñene aktom o proglašenju, 
suglasno propisanoj zakonskoj proceduri uključivo i 
način zaštite. 

Članak 52. 
 
Posebne prirodne vrijednosti od značaja za Općinu 
Gornji Vakuf-Uskoplje, koje su predložene za zaštitu su: 
 
1. Ždrimačka jezera i vodopad 
2. Bistrička rika 
3. Izvor  Kurščice i  
4. Izvor Trnovače 
Aktom o proglašenju, suglasno propisanoj zakonskoj 
proceduri, bit će utvrñene granice i način zaštite. 
 

Članak 53. 
 
Do okončanja postupaka o proglašenju područja od 
posebne prirodne vrijednosti iz članova 51 i 52. uvodi 
se zabrana grañenja na tim prostorima kojima bi se 
mogli ugroziti prirodni procesi i ljepota krajolika. 
 
VII  UVJETI I NAČIN IZDAVANJA ODOBRENJA 

ZA POSTAVLJANJE REKLAMA, 
LOGOROVANJE I REKREACIJU 

 
Članak 54. 

 
Postavljanje samostalnih reklamnih objekata (tabla, 
panoa i sl.) u naseljima i uz prometnice, dopušteno je, 
ukoliko se tim postavljanjem ne ugrožava sigurnost u 
prometu vozila i pješaka i ako se ne kvari opći izgled 
krajolika. 
Odobrenje za postavljanje reklama izdaje nadležni 
organ Općine, a pod uvjetima propisanim Pravilnikom o 
privremenom ili trajnom korištenju gradskog zemljišta, 
kojeg donosi Općinsko vijeće. 

Članak 55. 
 
Postavljanje privremenih objekata u svrhu logorovanja i 
rekreacije mogu se odobriti unutar zaštitnih zona, 
šumskog zemljišta i neobradivog poljoprivrednog  
zemljišta i to u prostorima koji su pripremljeni za tu 
namjenu. 
Privremeni objekti moraju biti postavljeni tako da se 
njihovim korištenjem  ispunjavaju svi uvjeti zaštite 
sredine i šireg okoliša. 

Članak 56. 
 
Uvjeti za izbor lokacije za logorovalište podrazumijevaju 
osiguranje sanitarnih uvjeta boravka ljudi (mokri 
čvorovi, voda za piće) zaštita od poplava i klizišta, 
zaštita od požara, mogućnosti za korištenje prostora za 
sport i rekreaciju i sl.  

 
VIII ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH I DRUGIH   
        NEPOGODA 

Članak 57. 
 
Za pripremu objekata za zaštitu pučanstva od 
elementarnih nepogoda i ratnih djelovanja, izradu 
Programa za provoñenje priprema i djelovanje sastavka 
zaštite i civilne zaštite Općina Gornji Vakuf-Uskoplje će 
donijeti posebnu odluku sa pratećom dokumentacijom 
(pravilnikom, uputstvima i sl.), a sukladno zakonskim 
obvezama. 
Odluka iz prethodnog stavka je sastavni dio ove Odluke. 
 
IX   ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 
 

Članak 58. 
 
Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog i drugog otpada 
predstavaklja specifičan i složen zadatak koji mora biti 
kvalitetno i dugoročno razriješen. U tom pravcu Općina 
Gornji Vakuf-Uskoplje je aktivan i ravnopravan partner 
u iznalaženju trajnog rješenja kroz izgradnju 
regionalnog pogona za općine na slivu rijeke Vrbas, što 
je u suglasju i sa opredjeljenjima u Prostornom planu 
Kantona Središnja Bosna. U pogonu bi se vršilo 
selektiranje, kompostiranje i reciklaža otpadnih 
materijala, odnosno osiguralo korištenje sekundarnih 
sirovina. 
Do izgradnje pogona iz prethodnog stavka, privremeno 
zbrinjavanje otpada će se vršiti na postojećem  
odlagalištu  u Krupi kroz primjenu standardnog 
postupka. 
Prikupljanje i zbrinjavanje otpada se regulira posebnom 
odlukom Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje koja je 
sastavni dio ove Odluke. 

 
Članak 59. 

 
Prostor za privremenu deponiju iz članka 58. ili na 
drugoj odobrenoj lokaciji mora biti ograñen kako bi se 
spriječio pristup neovlaštenim licima i pristup stoci. 
Prostor, takoñer, mora raspolagati  izdvojenim 
prostorom za povremeno spaljivanje sagorivih tvari i 
instalacijama protupožarne vode. 

 
Članak 60. 

 
Pri izboru eventualnih lokacija za privremenu deponiju 
moraju se zadovoljiti sljedeći uslovi: 
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- da zemljište nije plavno, odnosno da nije na smjeru 
tekućih ili bujičnih voda, te da nije u zoni klizišta; 

- da je izdignuto i da neće ugrožavati otvorene 
vodotokove ili podzemne vode; 

- da postoji mogućnost kolskog prilaza; 
- da postoji mogućnost povremenog sapiranja; 
- da je deponija locirana tako da glavni smjer 

vjetrova ide suprotno od stambenih naselja. 
Deponije ne mogu služiti za odlaganje lako zapaljivih i 
eksplozivnih materijala otrovnog i radioaktivnog otpada, 
životinjskih ostataka i bolničkog otpada. 
 
X   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 61. 
 
Za urbana područja iz članka 4. ove Odluke, za koja je 
Prostornim planom i ovom Odlukom utvrñena obveza 
donošenja urbanističkih planova, ako takvi planovi nisu 
doneseni primjenjivat će se odredbe ove Odluke koje se 
odnose na ostale urbane prostore.  
Primjena uvjeta za ostale urbane prostore 
podrazumijeva i detaljan očevid stručnih službi i 
mišljenje komisije zaduženog za provoñenje Plana sa 
ciljem da se odobrena gradnja može uklopiti u buduća 
planska rješenja. 

 
Članak 62. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje». 
 
Broj:01-02-56/11         
Gornji Vakuf-Uskoplje              
20.05.2011.god.  

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
157. Na temelju članka 111 stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01,3/05 ) i članka 30. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", 
br.1/01,3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf–Uskoplje 
na svojoj 18. sjednici održanoj dana 19.05. 
2011.godine, donijelo je: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o poslovanju JKP »Radovina» d.o.o. 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2010.godinui Planu 

poslovanja za 2011.godinu 
 
1. Prihvata se Izvješće o poslovanja JKP 

«Radovina»do.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2010.godinu i Plan poslovanja za 2011.godinu 
br.03-07.3-102/11 od 31.03.2011.godine, uz 
obvezu podnositelja Izvješća  da naredno Izvješće 
sačini sukladno obrascu Izvješća o radu propisan 
Zaključkom Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», 
br. 8/10) 
 

2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana, od 
dana objavljivanja u «Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje». 

Broj;01-23-57/11 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
20.05.2011.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
158. Na temelju članka 38. točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf– Uskoplje, («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf– Uskoplje», br.1/01 i 3/05), te članka 22. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje, («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje» br.1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf-
Uskoplje, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 
19.05.2011.godine, d o n o s i: 

  
O D L U K U 

o modelu aplikacije za Projekte neprofitnog 
sektora koji se  finansiraju iz proračuna 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrñuju se  model aplikacije za 
Projekte neprofitnog sektora koji se finansiraju iz 
proračuna općine Gornji Vakuf –Uskoplje. 
 

Članak 2. 
 
Odlukom se utvrñuje model aplikacije za Projekte 
neprofitnog sektora koji se finansiraju iz proračuna 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje  koji je sastavni dio ove 
Odluke.  

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf 
–Uskoplje. 
 
Broj:01-05-60/11                    
Gornji Vakuf-Uskoplje                         
20.05.2011.god. 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
159.  Na temelju  članka  61.  Zakona o grañevnom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine      («Službene 
novine Federacije BiH» broj 25/03,16/04 i 67/05) i 
članka 32 i 35 Odluke o grañevnom zemljištu («Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje« broj 2/05), a 
postupajući po zahtjevu Safije Burek  kći Esada iz 
Batuše, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za utvrñivanje 
prava vlasništva na izgrañenom grañevnom zemljištu u 
državnom vlasništvu, Općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 
19.05.2011.godine,  d o n i  j e l o   j e: 
 

R J E Š E N J E 
O utvrñivanju prava vlasništva u korist Safije 

Burek  
 

1. Na grañevnom zemljištu označenom kao k.č. 11/40, 
površine 58 m2 k.o. Gornji Vakuf, utvrñuje se pravo 
vlasništva u korist Burek Safije kći Esada iz Batuše 
općina Gornji Vakuf-Uskoplje, sa  1/1 dijela, kao 
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graditelja poslovne zgrade izgrañene na tom 
zemljištu . 

 
2. Imenovana je dužna platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište u iznosu od 9280,00 KM (slovima 
devethiljadadvjestoosamdesetkonvertibilnihmaraka) 
na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 15 
dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja .  

 Utvrñena naknada obuhvata naknadu za dodijeljeno 
zemljište i naknadu za pogodnost (rentu ).  

 
3. Imenovanoj se ne može izdati odobrenje za 

grañenje niti se može izvršiti uknjižba prava 
vlasništva u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi 
dok nadležnoj službi ne podnese dokaz da je platila 
gore navedene naknade.  
 

4. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 
Bugojno da nakon pravomoćnosti  ovog rješenja i 
isplate utvrñene naknade, na temelju istog  izvrši 
brisanje uknjiženih sukorisnika, te izvrši upis prava 
vlasništva na zemljištu iz točke 1.u  izreci rješenja u 
korist Burek Safije kći Esada iz Batuše, općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje, sa  1/1 dijela.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

  
Burek Safija kći Esada iz Batuše, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje, podnijela je zahtjev putom Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar,  Općinskom vijeću 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu zemljišta u 
svrhu legalizacije poslovno sagrañenog objekta.  
 
Uz zahtjev je priloženo slijedeće: 
• urbanistička suglasnost broj  07/5-23-861  od  

29.03.2011  godine 
• zemljišno-knjižni izvadak iz el. zemljišno-knjižnog 

uloška broj  278 k.o. Gornji Vakuf. 
 Nakon provedenog postupka utvrñeno je slijedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je 
da je na parceli označenoj kao k.č.11/40 k.o. Gornji 
Vakuf (podaci starog premjera) predviñena i dozvoljena 
izgradnja poslovnog objekta.  
Uvidom u el. zk. izvadak broj 278  k.o. Gornji Vakuf 
vidljivo je da je predmetno zemljište neizgrañeno i 
uknjiženo kao državno vlasništvo sa pravom korištenja 
u svrhu izgradnje zanatsko-trgovačkog centra u 
Gornjem Vakufu u korist Skupštine općine Gornji Vakuf. 
Imovinsko pravna služba je izašla na lice mjesta dana 
05.05.2011 godine uz prisustvo urbanističkog i 
geodetskog stručnjaka. Urbanistički stručnjak je izjavio 
da je predmetni objekat identičan predmetnoj parceli i 
kao takav uklapa se u plansku dokumentaciju ovog 
lokaliteta. 
Geodetski stručnjak je izjavio da je na terenu 
predmetnu parcelu uz suglasnost iskolčenja urbaniste 
snimio prema postojećim vanjskim zidovima objekta i za 
istu će izvršiti cijepanje i napraviti prijavni list.                                                 
Sa istim nalazom je upoznat podnosilac zahtjeva koji je 
izjavio da je suglasan sa mišljenjem od strane urbaniste 
i geometra. 
U predmetu utvrñivanja tržišne vrijednosti gradskog 
grañevnog zemljišta na lokalitetu «Bililo» angažovan je 
vještak Marko Barić dipl.ing.grañ. Isti je dana 
14.06.2010. godine, pristupio u ovu    službu i dao 

svoje usmeno obrazloženje i mišljenje te dostavakio u 
pisanom obliku nalaz i mišljenje o procjeni vrijednosti 
izgrañenog grañevnog zemljišta, koja na tom lokalitetu 
iznosi 160 KM po m2. 
Odredba točke 1. izreke ovog rješenja na temelju 
odredbi članka 61.Zakona o grañevnom zemljištu (na 
grañevnom zemljištu u državnom vlasništvu na kojem 
je izgrañena zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 
grañenja za koju se naknadno može izdati odobrenje za 
grañenje po odredbama Zakona o prostornom ureñenju 
, Općinsko vijeće će utvrditi pravo vlasništva  u korist 
graditelja ili njegovih pravnih slijednika uz obvezu 
plaćanja naknade za dodijeljeno grañevno zemljište na 
korištenje i za ureñenje grañevnog zemljišta), a isto je 
predviñeno i u članu 32. općinske Odluke o grañevnom 
zemljištu («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj 2/05).  
Odredba točke 2. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 62. st.1. i čl. 64. Zakona o grañevnom 
zemljištu, a njena visina utvrñena sukladno čl. 46. 
Zakona o eksproprijaciji (nalaz vještaka grañevne 
struke ) i članka 38. Općinske Odluke o grañevnom 
zemljištu ( „Službeni glasnik općine!“, br. 2/05)   
Odredba točke 3. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi čl.62 st. 4 Zakona o grañevnom zemljištu. 
Na temelju svega izloženog, riješeno je kao u izreci 
ovog rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti Upravni spor kod Kantonalnog suda 
Novi Travnik, u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-31-61/11                                                                            
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                              
20.05.2011.godine                                                            

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing.                                                                                       
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
160. Na temelju članka 25. stavak 2. Zakona o 
grañevnom zemljištu («Službene novine Federacije 
BiH», broj 25/03), i članka 111. stavka 3. Statuta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 1/01, 3/05) i članka 22 i 
30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj 1/01,3/05), odlučujući o ponudi 
Stečajnog upravnika Tvornice opruga d.d. u stečaju 
Gornji Vakuf-Uskoplje, Općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 
19.05.2011. godine,  d o n i j e l o  j e: 
 

Z A K LJ U Č A K 
O neprihvatanju ponude Tvornice opruga“UNIS“ 

d.d. u stečaju Gornji Vakuf-Uskoplje za 
preuzimanje neizgrañenog grañevnog zemljišta 

 
1. Ne prihvata se ponuda Tvornice opruga „Unis“ 

d.d. u stečaju Gornji Vakuf-Uskoplje, za 
preuzimanje u korist općine neizgrañenog 
grañevnog zemljišta označenog kao k.č.2076/2  
(podaci starog premjera) upisanog u el. zk. ul. 
broj 425 k.o. Gornji Vakuf, kao društveno 
vlasništvo sa pravom korištenja Tvornice opruga 
„Unis“ d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje sa dijelom 1/1. 
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Navedenoj parceli odgovaraju podaci novog 
premjera, označeni kao k.č.1496/2 upisana u 
popisni list broj korisnika 2206 k.o. Gornji Vakuf. 

 
2. Dozvoljava se ranijem vlasniku da u zemljišnim 

knjigama, putom pravnog posla,prenesu pravo 
korištenja na treća lica, ali ne po nižoj cijeni od 
one koja je ponuñena općini. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Stečajni upravnik Tvornice opruga „Unis“ d.d.-u stečaju  
Gornji Vakuf-Uskoplje obratio se  putom općinske 
službe za Imovinsko pravne poslove i katastar, 
Općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje, sa 
ponudom da općina preuzme od njih, kao ranijih 
vlasnika, neizgrañeno grañevno zemljište označeno kao 
k.č. k.č.2076/2  upisanog u el. zk. ul. broj 425 k.o. 
Gornji Vakuf.  Budući da nisu više zainteresirani da drže 
u posjedu navedeno zemljište, obratili su se sa ovom 
ponudom prvo Općini, jer Općina ima prvenstveno 
pravo preuzimanja neizgrañenog gradskog grañevnog 
zemljišta. 
U navedenoj ponudi naznačili su da za preuzeto 
zemljište traže naknadu od  25,00 KM po m2. 
Budući da Općina nije zainteresirana za preuzimanje 
navedenog zemljišta, te je odlučeno kao u tački 1. izreci 
ovog zaključka, pa raniji vlasnici mogu prenijeti pravo 
korištenja  na treće lice, ali ne po nižoj cijeni od ove 
koja je ponuñena Općini. 
Na temelju  izloženog, odlučeno je kao u  izreci. 
Ovaj zaključak nema karakter upravnog akta i protiv 
njega se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti Upravni 
spor. 
 
Broj: 01-31-62/11                                                                    
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                          
20.05.2011. godine  

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marinko Krajina, dipl.ing.                                                                                        
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
161. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01,3/05 ) i članka 30. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", 
br.1/01,3/05), Općinsko vijeće Gornji Vakuf–Uskoplje, 
na svojoj 18. sjednici održanoj dana 19.05. 
2011.godine, donijelo je: 

 
Z A K L J U Č A K 

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

31.03.2011.godine 
 
1. Prihvata se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01.do 
31.03.2011.godine Općinskog načelnika Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, broj:02-14-566/11 od 
26.04.2011.godine. 
 

2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana, od 
dana objavljivanja u «Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje». 

 
Broj;01-14-58/11 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
20.05.2011.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
162. Bosna i Hercegovina                                           
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj; 02-14-566/11 
Nadnevak,26.04.2011.godine 
 
 
Na temelju članka 65. Zakona  o proračunima u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine Federacije 
BiH”, broj 19/06,76/08,5/09,32/09,9/10,36/10 i 45/10), 
članka 3. Pravilnika o financijskom izvještavanju i 
godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i 
Hercegovine (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 17/05), i 
članka 44. točka 7. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje (''Sl. glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje'', 
broj 1/01,i 3/05), Općinski načelnik,  p o d n o s i : 
 

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-

Uskoplje za razdoblje 01.01.2011. godine do 
31.03.2011. godine 

 

 
 
 
Opći dio 

 Proračun 
2011. god. 

Ostvareno      
01.01.-31.03. 
2011.god. 

Ostvareno      
01.01.-31.03. 
2010.god. 

INDEKS 
(3/2) 

INDEKS 
(3/4) 

        1          2             3            4       5  
PRIHODI 4.441.600 777.491 816.837     18      95 
RASHODI 4.441.600 710.685 725.502     16      98 
VIŠAK/ 
MANJAK           -    66.806    91.335          -      76 
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Prihodi, primici i financiranje Proračuna za  I - III. 2011.godine 
Red Ekon. Plan  Izvršenje  Izvršenje  Indeks Indeks 

br. kod proračuna  proračuna  proračuna  5/4*100 5/6*100 
   za 2011. I - III. I - III.     
    

O P I S 

godinu 2011. 2010.     
1 2 3 4 5 6 7 8 
I 710 000 PRIHODI OD POREZA (1+2+3+4+5+6) 2.444.700 570.420 532.957 23 107 
1. 711 000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 19.000 916 5.420 5 17 
  711 111 Porez na dobit od priv. i profes. djelatnosti 18.500 910 5.414 5 17 
  711 113 Porez na temelju auto. prava, pate. i teh.unap. 500 6 6 1 100 

2. 713 000 Porezi na plaće i radnu snagu 92.000 15.810 28.219 17 56 
  713 111 Porez na plaću i druga osobna primanja 87.000 7.855 26.095 9 30 
  713 113 Porez na dodatna primanja 5.000 7.955 2.124 159 375 

3. 714 000 Porezi na imovinu  142.000 32.476 35.395 23 92 
  714 111 Porez na imovinu 88.000 21.001 19.593 24 107 
  714121 Porez na naslijeñe i poklone  8.000 240 320 3 75 
  714 131 Porez na promet nepokretnosti od pravnih  46.000 11.235 15.482 24 73 

4. 715 000 Domaći porezi na dobra i usluge  15.000 1.135 2.596 8 44 
  715 100 Porez na prod. dobara i usl. ili dod.vr. 6.000 177 2.168 3 8 
  715 132 Porez na promet proizvoda – Tar.br. – 2 1.000 8 428 1 2 
  715 137 Zatezna kamata 2.000 49 748 2 7 
  715 141 Porez na promet usluga 1.000 120 0 12 0 
  715 143 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 2.000 0 992 0 0 
  715 200 Porez na promet posebnih usluga  4.000 958 368 24 260 
  715 211 Porez na dobitke od igara na sreću 4.000 958 368 24 260 
  715 900 Ostali porezi na promet proiz. i usluga 5.000 0 60 0 0 
  715 914 Porez na promet proiz.-Tar.br. – 2 (polj. proiz.) 4.000 0 60 0 0 
  715 915 Porez na promet odreñ. proiz.-Tar.br.–2 (grañ.) 1.000 0 0 0 0 

5. 716000 Porez na dohodak 345.700 83.771 78.700 24 106 
  716111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada 304.700 72.843 72.347 24 101 
  716112 Porez na dohodak od samostalne djelatnosti 13.000 2.444 941 19 260 
  716115 Porez na dohodak na dobitke od igara na sreću 5.000 655 682 13 96 
  716116 Porez na doh. od drugih samost. djel. iz čl.12. 23.000 7829 4.730 34 166 

6. 717 000 Prihodi od indirektnih poreza 1.825.000 436.032 381.989 24 114 
  717 131 Prihodi od indir. poreza koji prip. JLS-Dir. Cesta 132.000 26.212 27.665 20 95 
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  717 141 Prihodi od indir. poreza koji prip.- JLS 1.693.000 409.820 354.324 24 116 
7. 719 000 Ostali porezi 6.000 280 638 5 44 
  719112 Porezi na reklamu 1.000 0 0 0 0 
  719 114 PPP za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća 4.000 130 638 3 20 
  719115 PPP za zaštitu od prir. i dr.nesr.po osn. ug. o djelu 1.000 150 0 15 0 

II 720 000 NEPOREZNI PRIHODI (1+2+3) 816.900 184.692 208.296 23 89 
1. 721 000 Prihodi od poduzet. aktivnosti i imovine 62.000 18.813 13.634 30 138 
  721 110 Prihodi od finan. i nematerijalne imovine 20.000 12.240 9.482 61 129 
  721 112 Prihodi od davanja prava na ekspl. Prir. resursa 20.000 12.240 9.482 61 129 
  721 120 Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja 24.000 2.586 1.347 11 192 
  721 121 Prihodi od zemljišne rente 10.000 2.486 1.047 25 237 
  721122 Prihodi od iznajmljivanja posl. prostora 4.000 100 300 3 33 
  721 129 Prihodi od iznajmljivanja javnih površina 10.000 0 0 0 0 
  721 210 Ostali prihodi od finans. i nemater. imovine 1.000 3.987 171 399 2.332 
  721 211 Prihodi od kamata 1.000 3.987 171 399 2.332 
  721 230 Ostali prihodi od imovine 17.000 0 2.634 0 0 
  721 231 Ostali prihodi od imovine - naknade za koncesije 17.000 0 2.634 0 0 

2. 722 000 Naknade, pristojbe i prih. od pruž. Jav. 
usluga 753.900 165.279 194.662 22 85 

  722 100 Administrativne pristojbe 217.000 32.282 34.466 15 94 
  722 131 Općinske administrativne pristojbe 217.000 32.282 34.466 15 94 
  722200 Općinske sudske naknade 1.000 0 100 0 0 
  722231 Općinske sudske naknade 1.000 0 100 0 0 
  722 300 Komunalne pristojbe 270.000 81.348 79.424 30 102 
  722 311 Kantonalne komunalne pristojbe 125.000 32.145 38.468 26 84 
  722 321 Općinske komunalne pristojbe - naknade 145.000 49.203 40.956 34 120 
  722 400 Općinske naknade 92.900 15.227 12.291 16 124 
  722431 Općinske naknade-komunalije 21.900 0 0 0 0 
  722 433 Naknada za ureñenje gradskog grañ. zemljišta  20.000 15.227 2.890 76 527 
  722 438 Općinske naknade - fizičkih osoba 5.000 0 3.157 0 0 
  722 434 Naknada za korištenje grañevnog zemljišta  1.000 0 0 0 0 
  722 435 Naknada  po temelju prirodnih pogodnosti 25.000 0 0 0 0 
  722 439 Ostale općinske naknade 20.000 0 6.244 0 0 
  722 500 Posebne naknade i pristojbe 171.000 36.422 68.361 21 53 
  722 515 Naknada za korištenje podataka izmjere katastra 8.000 757 1.568 9 48 
  722 516 Naknada za vrš. Usl. iz oblasti premj. i katastra 17.000 4.535 2.165 27 209 
  722 521 Posebna vodna naknada 25.000 6.293 0 25 0 
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  722 530  Cest. nakn. za upot. put. za voz. prav. i fiz. lica 70.000 10.366 13.174 15 79 
  722 540 Naknada za korišt. šuma-pov. od prom.kant.prorač. 40.000 0 41.951 0 0 
  722 581 Posebne naknade za zašt. od prir. i dr. nesreća 34.000 13.758 8.997 40 153 
  722 582 Posebne naknade za zašt. od pr. i dr.nesreća-zbir. 2.000 713 506 36 141 
  722 600 Prihodi od pružanja javnih usluga 2.000 0 120 0 0 
  722 631 Prihodi od pružanja usluga ostalim 2.000 0 120 0 0 

3. 723 000 Novčane kazne 1.000 600 0 60 0 
  723 131  Novčane kazne po općinskim propisima 1.000 600 0 60 0 
III 730 000 TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 300.000 22.379 59.252 7 38 
  732 112 Primljeni grantovi od Federacije 100.000 22.379 0 22 0 
  732 114 Primljeni grantovi od Kantona  200.000 0 59.252 0 0 
   od toga       0 0 
   Sufinanciranje prijevoza učenika 110.000 0 19.252 0 0 

IV 810 000 PRIMICI 880.000 0 16.332 0 0 
1. 811 000 Kapitalni primici 60.000 0 5.000 0 0 

  811 110 Primici od prodaje stalnih sredstava 50.000 0 0 0 0 
  811 911 Ostali kapitalni primici 10.000 0 5.000 0 0 
2. 812100 Kapitalne potpore iz inozemstva 20.000 0 0 0 0 

  812110 Kapitalne potpore iz inozemstva 20.000 0 0 0 0 
3. 812 200 Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti 800.000 0 11.332 0 0 
  812212 Primljeni grantovi od Federacije 650.000 0 0 0 0 

  812.214 Primljeni grantovi od Kantona  100.000 0 0 0 0 
  812217 Primljeni grantovi od mjesnih zajednica 50.000 0 11.332 0 0 
    UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV) 4.441.600 777.491 816.837 18 95 

        

Rashodi, i doznake iz Proračuna za I - III. 2011. godine 
Plan  Izvršenje Izvršenje Indeks Indeks 

proračuna  proračuna  proračuna  5/4*100 5/6*100 

za 2011. I - III. I - III.     

Red 
broj 

Ekonomski 
kod OPIS 

godinu 2011. 2010.     

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 610 000 TEKUĆI IZDACI 3.167.600 575.143 642.145 18 90 

1. 611 000 PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 1.204.000 232.856 244.118 19 95 

  611 100 Bruto plaće i naknade 983.000 198.295 208.607 20 95 
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  611 111 Neto plaće 652.000 130.775 137.401 20 95 

  611 121 Porez na plaće 31.000 5.578 6.043 18 92 

  611 122 Porez na naknade 0 0 0 0 0 

  611 123 Poseban porez na plaću za zaš. od pr.i dr. nesr. 4.000 682 717 17 95 

  611 124 Porez za zaštitu prir. i drugih nesreća-elem/nep 500 0 0 0 0 

  611 130 Doprinosi na teret zaposlenih 295.500 61.260 64.446 21 95 

  611 200 Naknade troškova zaposlenih 221.000 34.561 35.511 16 97 

  611 211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 17.000 2.733 3.623 16 75 

  611 221 Naknade za topli obrok tokom rada 135.000 23.418 25.072 17 93 

  611 224 Regres za godišnji odmor 27.000 0 0 0 0 

  611 225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 10.000 0 0 0 0 

  611 226 Jubilarne nagrade 0 0 3.561 0 0 

  611 227 Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti 7.000 3.220 0 46 0 

  611 228 Naknada za rad povjerenstava (priv. i pov. poslovi) 25.000 5.190 2.978 21 174 
  611 229 Porez na dodatna primanja  0 0 277 0 0 
  611 246 Porez na dodatna primanja zastupnika 0 0 0 0 0 

2. 612 000 DOPRINOSI POSLODAVCA 112.000 20.749 21.829 19 95 

3. 613 000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 693.800 142.744 142.077 21 100 

  613 100 Putni troškovi 8.000 1.602 1.390 20 115 

  613 115 Putni trošk. u zemlji, inost. i ost. nakn. put. i dr.tr. 8.000 1.602 1.390 20 115 

  613 200 Izdaci za energiju 117.000 27.749 25.605 24 108 

  613 211 Javna rasvjeta 85.000 19.160 17.432 23 110 

  613 212 Uredi 18.000 3.863 3.343 21 116 

  613 213 Lož ulje 12.000 4.726 4.350 39 109 

  613 215 Ogrijevno drvo i ugalj 2.000 0 480 0 0 

  613 300 Izdaci za komunalne usluge 55.800 6.836 9.612 12 71 

  613 321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.500 186 621 7 30 

  613 322 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 21.000 6.410 3.268 31 196 

  613 323 Izdaci za odvoz smeća 2.300 240 205 10 117 

  613 329 Ostale komunalne usluge-održ. javne rasvjete 30.000 0 5.518 0 0 

  613 400 Nabavka materijala 28.500 6.180 7.682 22 80 

  613 410 Administrativni materijal 22.000 4.465 5.936 20 75 

  613 430 Obrazovni materijal 5.000 1.060 1.444 21 73 
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  613 490 Sitan inventar 500 316 150 63 211 

  613 484 Materijal za održavanje čistoće 1.000 339 152 34 223 

  613 500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 18.000 1.939 2.600 11 75 

  613 510 Gorivo i mazivo za vozila 15.000 1.700 2.600 11 65 

  613 523 Registracija vozila 3.000 239 0 8 0 

  613 600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.500 0 0 0 0 

  613 611 Unajmljivanje prostora ili zgrada (sala opć. vij.) 1.500 0 0 0 0 

  613 700 Izdaci za tekuće održavanje 232.000 43.098 55.749 19 77 

  613 711 Usluge opravki i održavanje zgrada 5.000 187 142 4 132 

  613 712 Usluge opravki i održavanje opreme 5.000 1.092 147 22 743 

  613 713 Materijal za opravke i održavanja vozila 2.000 544 510 27 107 

  613 724 Usluge opravki i održavanje cesta, mostova 220.000 41.275 54.950 19 75 

  613 800 Izdaci osig. , banka. Usl. i plat. prometa 17.000 6.011 3.391 35 177 

  613 813 Osiguranje vozila 5.000 275 0 6 0 

  613 814 Osiguranje uposlenih 6.000 4.704 2.352 78 200 

  613 820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.000 1.032 1.039 17 99 

  613 900 Ugovorene usluge 216.000 49.329 36.048 23 137 

  613 911 Usluge medija 12.000 1.638 2.169 14 76 

  613 914 Usluge reprezentacije 20.000 4.712 666 24 708 

  613 920 Usluge za stručno obrazovanje 5.000 860 1.400 17 61 

  613 942 Javna zdravstvena djel.- usluge mrtvozorstva 3.000 0 0 0 0 

  613 960 Zatezne kamate i troškovi spora 15.000 454 0 3 0 

  613 970 Izdaci za ugovorene poslove 27.000 10.738 3.300 40 325 

  613 975 Naknade viječnicima i član. stalnih i povremenih 85.000 19.933 20.314 23 98 

  613 980 Izdaci za poreze za ugovorene obveze 4.000 896 6.368 22 14 

  613 983 Porez na dodatna primanja zastupnika 15.000 1.831 1.831 12 100 

           0 0 

  613 990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 30.000 8.267 6.368 28 130 

    Od toga:       0 0 

    Kantonalni arhiv  1.000 250 250 25 100 

    Savez gradova 3.000 750 0 25 0 

    Uklanjanje agresivnih pasa lutalica 6.000 2.000 2.500 33 80 

   Ostalo  20.000 5.267 3.618 26 146 
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4. 614 000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 1.157.800 178.794 234.121 15 76 

  614 100 Tekući izdaci  187.200 10.280 43.073 5 24 

  614 117 Grantovi MZ 32.500 4.420 4.180 14 106 

           0 0 

  614 120 Ostali transferi 154.700 5.860 38.893 4 15 

   Od toga:       0 0 

    Izrada strategije razv. poljopri. općine G.V-U 10.000 0 2.500 0 0 

    Prijenos sredstava za izradu prostornog plana 28.200 0 28.200 0 0 

    Prijenos sred. za usluge digital. geodet. Plan. 10.000 0 0 0 0 

    Prijenos sredstava za usluge javnog izlaganja 15.000 0 0 0 0 

    Transferi za  izbore i izbornu komisiju 5.000 1.000 3.333 20 30 

    PAZ - Projekti aktivnosti u zajednici  10.000 0 0 0 0 

    Fondacija "MOZAIK" - Projekt Omlad. banka 10.000 0 0 0 0 

    Općinsko Javno pravobranilaštvo Bugojno 23.000 4.860 4.860 21 100 

  614 129 Finansiranje civ.zaš. - spaš.- (član 179. Zakona)  43.500 0 0 0 0 

  614 200 Grantovi pojedincima 128.000 17.015 21.876 13 78 

  614 233 Isplate za raseljena lica-podrška povratku 20.000 4.800 0 24 0 

  614 234 Isplate stipendija 55.000 0 0 0 0 

  614 239 Ostali grantovi pojedincima 18.000 4.750 4.665 26 102 

  614 241 Transferi za prirodne nepogode i dr. nesreće 35.000 7.465 17.211 21 43 

  614 300 Transferi neprofitnim organizacijama 326.600 69.626 64.605 21 108 

  614 311 Regionalna Agencija za Razvoj Cent. Bosna 6.000 0 0 0 0 

   614 323  Transferi političkim strankama 89.000 24.150 18.630 27 130 

  614 324 Transfer udrugama  grañana 231.600 45.476 45.975 20 99 

    Od toga:       0 0 

    Transferi udrugama grañana proisteklim iz rata 28.000 2.500 3.400 9 74 

    Transferi ostalim udrugama- NVO 21.000 3.075 5.675 15 54 

    Transferi za obiljež. vjer. i drž. praz.i dat. općine 18.000 0 0 0 0 

    Transferi organizacijama iz oblasti sporta  67.000 20.001 16.000 30 125 

    Transferi organizacijama iz oblasti kulture 22.000 1.000 2.000 5 50 

    Centar za obrazovanje 27.000 6.750 6.750 25 100 

    Crveni križ 5.400 1.350 1.350 25 100 

    Vatrogasno društvo 43.200 10.800 10.800 25 100 
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  614 400 Subvencije javnim poduzećima i ustanov. 256.000 40.091 43.193 16 93 

    Predškolski odgoj 27.000 0 0 0 0 

    Održavanje javnih površina 50.000 0 468 0 0 

    Ostala javna poduzeća i ustanove 15.000 2.966 5.600 20 53 

    Centar za socijalni rad 164.000 37.125 37.125 23 100 

  614 500 Subvencije privatnim poduzećima  200.000 41.782 38.802 21 108 

    Subvencije privat. Preduz. za prijevoz učenika  200.000 41.782 38.802 21 108 

  614 800 Ostali grantovi- povrat 60.000 0 22.572 0 0 

  614 800 Izvršenje sudskih presuda 40.000 0 22.572 0 0 

  614 811 Naknada za povrat sredstava 20.000 0 0 0 0 

II 820 000 KAPITALNI IZDACI 1.196.000 127.210 68.891 11 185 

1. 821 100 Nabavka zemljišta - ekspropriacija 50.000 11.180 0 22 0 

  821 111 Nabavka zemljišta - ekspropriacija 50.000 11.180 0 22 0 

2. 821 200 Nabavka grañevina 200.000 0 0 0 0 

  821 211 Nabavka zgrada - Izgradnja sportske dvorane 200.000 0 0 0 0 

3. 821 300 Nabavka opreme 15.000 3.619 280 24 1.293 

  821 310 Uredska oprema 15.000 3.619 280 24 1.293 

  821 320 Prevozna oprema 0 0 0 0 0 

4. 821 610 Rekonstrukcija  931.000 112.411 68.611 12 164 

  821 611 Rekonstr. na zemljištu,vanjska osvjet. i trotoari 50.000 11.343 0 23 0 
  821 612 Rekonstrukcija puteva i mostova 400.000 22.379 46.719 6 48 
  821 614 Rekonstrukcija zgrada-zgrada općine i drugo 220.000 1.000 14.840 0 7 
  821 616 Rekonstrukcija i opremanje dj. vrtića " Zvončić " 30.000 18.750 1.057 63 1.774 
  821 619 Ostala rekonstrukcija i projektovanje 120.000 31.791 5.995 26 530 
  821 621 Investicijsko održ. zemljišta - Izgrad. pod. zone 71.000 27.148 0 38 0 
  821 623 Investicijsko održavanje voda - rijeke Vrbas 40.000 0 0 0 0 

III   TEKUĆE REZERVE 78.000 8.332 14.466 11 58 

IV   SVEUKUPNI RASHODI (I+II+III) 4.441.600 710.685 725.502 16 98 
 

                                     
                                                                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                                                                                               Sead Čaušević, prof. 
                                                                                                                                                      «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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163. Općinsko vijeće Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
rješavajući po prijedlogu općinskog načelnika Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, za utvrñivanje javnog interesa za 
izgradnju kanalizacije u MZ Pajić Polje, na temelju 
članka 14 stavak 4. Zakona o eksproprijaciji ( «Sl. 
novine FBiH « , br. 70/07), članka 111. stavak 3 Statuta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 1/01 , 3/05 ) i članka 22 . 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf-
Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj 1/01,3/05), na svojoj 18. sjednici od 
19.05.2011. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
O D L U K U 

O utvrñivanju javnog interesa za izgradnju 
kanalizacije u MZ Pajić Polje 

  
1. UTVRĐUJE SE DA JE OD JAVNOG INTERESA  

izgradnja kanalizacije –prokopavanje zemljišta i 
postavljanje kanalizacionih cijevi u MZ Pajić Polje, 
prema izvedbenom projektu «Naselje Pajić Polje» 
registarski broj 02-23-95-3/06, te se može 
pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji               
(ustanovljenju služnosti) na zemljištu : 
k.č.781,k.č.857,k.č.849,k.č.770,k.č.906,k.č.855,k.č.
840,k.č.836,k.č.993,k.č.908,k.č.888,k.č.887,k.č.996
,k.č.995,k.č.999,k.č.990,k.č.1005,k.č.900,k.č.898,k.
č.894,k.č.899,k.č.850,k.č.869,k.č.889, k.č.994, 
k.č.992,k.č.1002,k.č.1007,k.č.896,k.č.856,k.č.895,k
.č.843,k.č.988,k.č.987, k.č.893,k.č.851,k.č.828 , 
k.č.827 sve k.o. Pajić Polje, k.č.741, 
k.č.934,k.č.936,k.č.747,k.č.748,k.č.745,k.č.746,k.č.
749,k.č.750,k.č.911,k.č.912,k.č.850,k.č.849,k.č.848
,k.č.771,k.č.955,k.č.787,k.č.948,k.č.822,k.č.1434,k.
č.1435,k.č.1436, k.č.1439, k.č.737, k.č.760, 
k.č.763,k.č.827,k.č.826,k.č.739,k.č.1431,k.č.953,k.
č.914,k.č.915,k.č.735,k.č.734,k.č.937,k.č.951,k.č.9
44,k.č.943,k.č.942,k.č.941,k.č.784,k.č.782,k.č.938, 
k.č.762,k.č.932,k.č.833,k.č.940,k.č.828,k.č.1622,k.
č.1446,k.č.781,k.č.931,k.č.1443,k.č.958,k.č.959,k.č
.1440,k.č.744,k.č.766,k.č.799,k.č.800,k.č.935,k.č.1
450,k.č.788,k.č.789,k.č.893,k.č.904,k.č.95, k.č.906, 
k.č.785,  k.č.1887, k.č.913, k.č.987, k.č.738, 
k.č.845,k.č.775,k.č.776,k.č.793,k.č.778,k.č.779,k.č.
1429, k.č.989,k.č.838,927, sve k.o. Tihomišlje  

 
2. Utvrñuje se da je Općina Gornji Vakuf-Uskoplje  

korisnik nepotpune eksproprijacije za postavljanje 
kanalizacione mreže na zemljištu iz točke 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 
dostavakljanja ove Odluke. 

 
Broj;01-31-63/11 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
20.05.2011. godine                                                                           

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
164. Na temelju članka 60. stavak 1. i  62. stavak 2, a 
u skaldu sa članom 57, 59, 60. stavak 3., 61. i  62. 
stavak 1. Zakona plaćama i naknadama u organima 
vlasti Federacije BiH(„Službene novine Federacije BiH“, 

br. 45/10), članka 110 stavak 1. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje («Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», br. 1/03 i 3/05) i članka 23. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje», br. 
1/01 i 3/05) Općinsko vijeće Gornji Vakuf–Uskoplje, na 
svojoj 18.  sjednici održanoj dana 19.05.2011. godine, 
d o n i j e l o  j e: 
  

O D L U K U 
O plaćama i naknadama izabranim dužnosnicima, 

državnim službenicima i namještenicima  u 
općinskoj upravi  Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I. TEMELJNE ODREDBE   
 

Članak 1. 
 (Sadržaj Odluke) 

 
Ovom Odlukom utvrñuju se plaće i naknade izabranim 
dužnosnicima u organima vlasti Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje(u daljnjem tekstu; Općina) i plaće i naknade 
državnih službenika i namještenika u  općinskom 
organu uprave Gornji Vakuf-Uskoplje               
 

Članak 2.  
(Izabrani dužnosnici, državni službenici i 

namještenici u smislu ove Odluke) 
 
Izabrani zavničnici, u smislu ove odluke, su: 
 
- Vijećnici Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
- Predsjednik Općinskog vijeća 
- Općinski načelnik. 
 
Državnim službenicima se smatraju rukovodeći i ostali 
državni službenici koji obavljaju poslove temeljne 
djelatnosti iz nadležnosti općinskog organa državne 
službe. 
Namještenicima se smatraju uposlenici koji obavljaju 
dopunske poslove temeljne djelatnosti i poslove 
pomoćne djelatnosti iz nadležnosti općinskog organa 
državne službe. 

Članak 3. 
(Proračunsko osiguranje sredstava za plaće i 

naknade) 
 
Financijska sredstva za plaće i naknade i druga 
primanja izabranih zvaničnika i državnih službenika i 
namještinaka općinskog organe uprave predviñene 
ovom Odlukom planiraju se i osiguravaju u Budžetu 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 4. 
(Način utvrñivanja osnovice za obračun plaće) 
 
Visina osnovice za obračun plaće utvrñuje se na temelju 
najniže neto satnice dogovorene sa sindikatom na način  
da se najniža satnica množi sa fondom radnih sati u 
mjesecu. 
Osnovica iz stavka 1. ovog članka utvrñuje Općinski 
načelnik u dogovoru sa sindikatom državnih službenika i 
namještenika općine Gornji Vakuf-Uskoplje.  
Osnovica za obračun plaće se utvrñuje prije donošenja 
proračuna za narednu godinu, a primjenjuje se od 
01.01. za svaku narednu godinu. 
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Članak 5.  
(Način utvrñivanja plaće) 

 
Osnovna plaća se utvrñuje množenjem osnovice za 
obračun plaća iz članka 4. ove odluke sa utvrñenim 
koeficijentom platnog razreda i tako utvrñeni iznos 
uvećava se za 0,5 % za svaku započetu godinu 
mirovinskog  staža izabranog zvaničnika, državnog 
službenika i namještenika Općine, a najviše do 20%.   
Osnovna plaća ne može biti manja od 70% prosječne 
neto plate isplaćene u Fedearciji BiH prema posljednjem 
objavljenom statističkom podatku. 
U slučaju da množenjem utvrñene osnovice i 
pripadajućeg koeficijenta osnovna plaća iznosi manje 
od 70% prosjećne plaće, zaposleniku će se isplatiti 
plaća u navdenom postotku. 
Osnovna plaća obračunava se i iskazuje mjesečno za 
puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i 
odgovarjućem platnom razredu. 
Ukoliko zaposlenik radi sa nepunim radnim vremenom, 
sukladno sa posebnim zakonom ili drugim propisima, 
osnovna plaća odredit će se razmjerno vremenu 
provedenom na radu. 
Puno radno vrijeme je 40 sati sedmično. 
 
II  PLAĆE I NAKNADE IZABRANIH ZVANIČNIKA 
U ORGANIMA VLASTI OPĆINE GORNJI VAKUF-
USKOPLJE 
 
1.  Plaća 

Članak 6. 
(Ostvarivanje prava na plaće) 

 
Izabrani dužnosnici u organima vlasti Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje koji dužnost obavljaju profesionalno, 
imaju pravo na plaću. 
Izabrani dužnosnici ostvaruju pravo na plaću danom 
stupanja na dužnost, sukladno sa zakonom odnosno 
općim aktom predstavnićke odnosno izvršeno-upravne 
vlasti. 

 
Članak 7. 

(Pravo izabranih zvaničnika na ime povećanih 
materijalnih troškova u obavljanju svoje 

dužnosti) 
 
Izabrani dužnosnici u predstavakničkom organu vlasti 
imaju pravo na stalno mjesečno primanje (paušal) na 
ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje 
dužnosti. 
Visinu paušala iz stavka 1. ovo članka utvrñuje se 
posebnom Odlukom Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje na prijedlog Administrativnog povjerenstva. 
Iznos paušala umanjuje se za 10% za svako 
odsustvovanje sa sjednica Općinskog vijeća ili radnog 
tijela čiji je član. 
Evidenciju o izostancima vodi Tajnik općine.  
 

Članak 8.  
(Platni razredi i Koeficijenti za izabrane 

zvaničnike) 
 
 
Platni razredi i koeficijenti za općinske izabrane 
dužnosnike: 
 

Red 
br. 

Radno mjesto Platni 
razred 

Koeficijent 

1. Predsjednik OV-a II 8,39 
2. Općinski načelnik I 9 

 
Osnovna plaća izabranog zvaničnika utvrñuje se prema 
članku 5. ove Odluke. 
 
2.  Naknade 

Članak 9. 
(Naknada plaće zbog bolesti ili povrede) 

 
Izabrani dužnosnici imaju pravo na naknadu plaće u 
visini plaće koju su ostvarili za prethodni mjesec, za 
prvih 42 dana odsustva sa posla zbog bolesti ili 
povrede.   
Izabrani dužnosnici imaju pravo na naknadu plaće u 
visini od 70% plaće koju su ostvarili za prethodni 
mjesec prije odsustva sa posla zbog bolesti ili povrede, 
za odsustvo sa posla duže od 42 dana a najduže 12 
mjeseci odnosno do kraja mandata.   
Izabrani dužnosnici imaju pravo na naknadu plaće u 
punom iznosu plaće koju su ostvarili za prethodni 
mjesec, ako je do odsustva sa posla došlo zbog povrede 
na radu.   

Članak 10.  
(Naknada plaće nakon prestanka funkcije) 

 
Izabrani dužnosnici, koji profesionalno obavljaju 
dužnost, nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a 
do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do 
ispunjavanja uvjeta za mirovinu, prema općim 
propisima imaju pravo na naknadu plaće koju su 
ostvarili dok su obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 
mjeseci. 
Izabrani dužnosnici koji se, u skladu sa zakonom, vrate 
na isto ili slično radno mjesto sa kojeg su izabrani, 
odnosno imenovani na javnu funkciju, nemaju pravo na 
naknadu plaće iz stavka 1. ovg članka. 
 

Članak 11. 
(Naknada za topli obrok) 

 
Izabrani dužnosnici koji su na profesionalnom radu u 
Općini imaju pravo na naknadu troškova ishrane (topli 
obrok) u visini 1% prosječne plaće isplaćene u 
Federaciji BiH prema posljednjem službeno objavljenom 
statističkom podatku.   
Naknada iz stavka (1) ovog članka ne obračunava se za 
vrijeme odsustvovanja sa posla po temelju službenog 
puta, bolovanja ili godišnjeg odmora.  

 
Članak 12.  

(Regres za godišnji odmor i plaćeni dopust) 
 
Izabrani dužnosnici na profesionalnom radu u Općini 
imaju pravo na regres za vrijeme godišnjeg odmora u 
visini 50% prosječne plaće u Federaciji BiH po zadnje 
objavljenom statističkom podatku i naknadu za plaćeni 
dopust u dužini od 30 dana u visini svoje neto plaće iz 
prethodnog mjeseca.  

 
Članak 13. 

(Naknada za slučaj smrti, teške invalidnosti ili 
teške bolesti) 
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Naknadu za slučaj smrti, teške invalidnosti ili teške 
bolesti, izabrani dužnosnici ostvaruju na način i pod 
uvjetima utvrñenim članom 36. i 37. ove Odluke za 
državne službenike i namještenike  Organa uprave. 
 

Članak 14.  
(Otpremnina za odlazak u mirovinu) 

Izabrani dužnosnici koji su na profesionalnom radu u 
Općini, imaju pravo na isplatu otpremnine prilikom 
odlaska u mirovinu, u iznosu od pet njegovih plaća 
isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.    
 

Članak 15.  
(Pravo na naknadu troškova za službeno 

putovanje) 
 
Izabrani dužnosnici  upučeni na službeno putovanje 
imaju pravo na naknadu troškova dnevnice, noćenja, 
prevoza i ostalih izdataka nastalih u svezi sa službenim 
putovanjem.   
Službenim putovanjem, u smislu ove Odluke, smatra se 
obavljanje službenih poslova izvan sjedišta Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje.  
Visinu dnevnica i drugih troškova službenog putovanja i 
način njihovog obračuna ureñuje se aktom Općinskog 
načelnika.  

Članak 16.  
(Ostale naknade) 

 
Općinski načelnik i Predsjednik Općinskog vijeća imaju 
pravo na troškove reprezentacije, upotrebu službenog 
automobila i na troškove mobilnog telefona u visini i na 
način koji se utvrñuje posebnim aktima Općinskog 
načelnika.     

Članak 17.  
(Donošenje rješenja) 

 
O pojedinačnim pravima izabranih zvaničnika utvrñenim 
ovom Odlukom i drugim aktima, odlučuje rješenjem 
Administrativno povjerenstvo.   
Protiv rješenja iz stavka (1) ovog članka može se uložiti 
prigovor Povjerenstvu.   

 
Članak 18.  

(Primjena odgovarajućih propisa) 
 
Za donošenje i dostavakljenje rješenja iz članka 17. ove 
Odluke, primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona 
kojima se reguliše upravni postupak, a u pogledu 
rokova primjenjuju se odredbe federalnog zakona 
kojima je regulisano rješavanje prava i obveza državnih 
službenika.   

Članak 19.  
(Primjena drugih propisa) 

 
Na prava i obveze koje se odnose na radno pravni 
status izabranih zvaničnika, koja nisu ureñena ovom 
Odlukom primjenjuju se propisi kojima se ureñuju prava 
državnih službenika u organima državne službe u 
Federaciji Bosne i Hercegovine, opći propisi o radu i 
kolektivni ugovori 
 
III   PLAĆE I NAKNADE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA   
       I NAMJEŠTENIKA 
 
1. Osnovna plaća  
 

Članak 20. 
(Odreñivanje plaće prema radnom mjestu) 

 
Državni službenik i namještenik u općinskom organu  
uprave ima pravo na plaću koja odgovara radnom 
mjestu na koje je državni službenik odnosno 
namještenik postavljen. 
 

Članak 21. 
(Bruto i neto plaća) 

 
Plaća državnog službenika i namještenika utvrñuje se u 
bruto i neto iznosu. 
Plaća u bruto iznosu obuhvata neto plaću, poreze i 
doprinose. 
 

Članak 22. 
(Platni razredi i koeficijenti za državne 

službenike) 
 
Platni razredi i koeficijenti za državne službenike: 
 
Red 
Br. 

Radno mjesto Platni razred Koeficijent 
 

1. Tajnik I 6,20 
2. Pomoć. 

načelnika 
II 5,70 

3. Opć. 
inspektor 

III 4,30 

4. Stručni 
savjetnik 

IV 4,10 

5. Viši str. 
suradnik 

V 3,90 

6. Stručni 
suradnik 

VI 3,70 

 
Članak 23. 

(Platni razredi i koeficijenti za namještenike) 
 
Platni razredi i koeficijenti za namještenike: 
 
Red 
Br. 

Radno mjesto Platni razred Koeficjent 
 

1. Viši sam. 
referent 

I 3,10 

2. Samost. 
referent 

II 3,00 

3. Viši referent III 2,70 
4. Referent IV 2,60 
5. NK radnik V 1,85 

 
2. Dodaci na plaće 
 

Članak 24. 
(Vrste dodataka na plaće) 

 
Državni službenik i namještenik ima pravo na dodatak 
na plaću po temelju posebnih uvjeta rada u iznosu: 
 
1. Za općinske inspektore od 20% do 30%od osnovne 

plaće, 
2. Za vatrogasce u iznosu do 30% od osnovne plaće, 
3. Za službenike i namještenike koji operativno rade 

na poslovima vezanih za civilnu zaštitu u iznosu do 
30% od osnovne plaće.  
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Poseban dodatak iz stavka 1. ovg članka obračunava se 
na osnovnu plaću bez dijela plaće po temelju radnog 
staža i čini sastavni dio plaće. 
Visinom dodatka na plaću po temelju posebnih uvjeta 
rada iz stavka 1. ovog član a utvrdit će općinski 
načelnik rješenjem o plači za svakog službenika i 
namještenika pojedinačno, koji ostvaruje ovo pravo, a u 
skladu sa kriterijima utvrdjenih u Kolektivnom ugovoru i 
rezultatima rada postignutim u prethodnoj godini. 
 

Članak 25. 
(Naknada za prekovremeni rad, rad u neradne 
dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika) 

  
U slučaju prekovremenog rada, rada u neradne dane, 
noćnog rada ili rada u dane državnih praznika, državni 
službenik i namještenik ima pravo na naknadu osnovne 
plaće, razmjerno vremenu trajanja rada, uvećanom za 
postotak utvrñen kolektivnim ugovorom i to: 
 
- za prekovremeni rad u iznosu od 50%, 
- za noćni rad u iznosu od 35%, 
- za rad u dane sedmičnog odmora (subota, nedjelja) 

u iznosu od 30%, 
- za rad u dane praznika koji su po zakonu neradni u 

iznosu od 50%. 
Obračun naknade iz stavka 1. ovog članka vrši se od 
temeljne plaće bez dijela plaće po temelju mirovinskog 
staža. 
Naknada iz ovog članka čini sastavni dio plaće.  
 
3. Plaće za pripravnike i naknade za volontere 
 

Članak 26. 
(Visina plaće za pripravnike) 

 
Plaća pripravnika visoke, više i srednje stručne spreme 
u općinskom organu uprave utvršuje se u iznosu, ito: 
 
1. Za visoku školsku spremu u iznosu od 80% od 

početne temeljne plaće utvrñene za radno mjesto 
stručnog suradnika; 

2. Za višu školsku spremu u iznosu od 80% od 
početne temeljne plaće utvrñene za radno mjesto 
samostalnog referenta; 

3. Za srednju stručnu spremu u iznosu od 80% od 
početne temeljne plaće utvrñene za radno mjesto  
referenta. 

Početna osnovna plaća iz stavka 1. ovog članka 
predstavaklja samo iznos plaće bez dijela plaće po 
temelju mirovinskog staža. 

 
Članak 27. 

(Visina nakande za volontere 
 
Volonteri visoke, više i srednje stručne spreme u 
općinskom organu uprave imaju pravo naknadu i to: 
 
1. Za visoku školsku spremu u iznosu od 35% od 

početne temeljne plaće utvrñene za radno mjesto 
stručnog suradnika; 

2. Za višu školsku spremu u iznosu od 35% od 
početne temeljne plaće utvrñene za radno mjesto 
samostalnog referenta; 

3. Za srednju stručnu spremu u iznosu od 35% od 
početne temeljne plaće utvrñene za radno mjesto 
referenta. 

Visina naknade iz stavka 1. ovg članka odreñuje se od 
temeljne plaće odgovarajuće školske spreme. 
 
4. Obračun i isplata plaće 
 

Članak 28. 
(Način obračuna i isplate plaće) 

 
Plaća se obračunava za jedan mjesec unatrag, a 
isplaćuje za prethodni mjesec u skladu sa Zakonom o 
radu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. 
Plaća iz stavka 1. ovog članka utvrñuje se rješenjem 
kojeg donosi Općinski načelnik. Rješenje sadrži: lične 
podatke državnog službenika i namještenika, radno 
mjesto na koje je postavljen, platni razred i sve 
elemente koji su uzeti u obzir za utvrñivanje visine 
plaće. 
Podaci o plaćama državnih službenika i namještenika su 
javni.  
 
5.  Naknade 

Članak 29. 
(Plaćeni dopust) 

 
Državni službenik i namještenik ima pravo na plaćeni 
dopust u dužini od 30 dana u visini svoje neto plaće iz 
prethodnog mjeseca. 

 
Članak 30. 

(Naknada za ishranu tokom rada) 
 
Državni službenik i namještenik ima pravo na novčanu 
naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok), u visini 
1% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji po 
zadnjem statističkom podatku. 

 
Članak 31. 

(Regres za godišnji odmor) 
 

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu 
na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini 
50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji po 
zadnjem objavljenom statističkom podatku. 
Pravo na regres iz stavka 1. ovog članka ima svaki 
državni službenik i namještenik koji u toku tekuće 
kalendarske godine ima pravo na godišnji odmor. 

 
Članak 32. 

(Naknada za bolovanje) 
 

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu 
plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad 
(bolovanje) do 42 kalendarska dana u visini njegove 
neto plaće isplaćene za prethodni mjesec. 
Naknada plaće za bolovanje preko 42 dana iz stavka 
1.ovog članka ostvaruje se po propisu Kantona kojim se 
ureñuje naknada za ovo bolovanje, s tim da razliku do 
pune plaće isplaćuje Organ uprave. 

 
Članak 33. 

(Naknada za porodiljski dopust) 
 

Državni službenik i namještenik za vrijeme porodiljskog 
dopusta ima pravo na naknadu plaće prema propisima 
Kantona kojim se ureñuje ova oblast, prema mjestu 
uplate doprinosa, s tim da razliku do visine pune plaće 
uplaćuje Organ uprave. 
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Članak 34. 
(Naknada za službeno putovanje) 

 
Državni službenici i namještenici imaju pravo na 
naknadu za troškove službenog putovanja na području 
Federacije odnosno Bosne i Hercegovine, kao i za 
putovanja u inozemstvo, na koje se upućuje na 
izvršenje službenog zadatka. 
Visinu i način ostvarivanja naknade iz stavka 1.ovog 
članka utvrñuje Vlada Federacije sukladno sa 
Kolektivnim ugovorom. 

 
Članak 35. 

(Naknada na prijevoz na posao i s posla) 
 

Državnom službeniku i namješteniku kome nije 
organizovan službeni prijevoz na posao i s posla, a čije 
je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje 
dva kilometra, pripada naknada za troškove prijevoza u 
visini mjesečne karte gradskog saobraćaja. 

 
Članak 36. 

(Naknada za slučaj povrede na radu, teške 
bolesti i invalidnost) 

 
U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti 
državnog službenika ili namještenika ili člana njegove 
uže obitelji isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u 
visini od dvije prosječne neto plaće isplaćene u 
Federaciji prema zadnjem objavljenom statističkom 
podatku. 

Članak 37. 
(Naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje 

od posljedica nesretnog slučaja) 
 

U slučaju smrti državnog službenika, odnosno 
namještenika njegovoj obitelji se isplaćuju troškovi 
sahrane u visini od četiri prosječne neto plaće isplaćene 
u Federaciji prema zadnjem objavljenom statističkom 
podatku. 
Članovima uže obitelji državnog službenika i 
namještenika, u smislu stavka 1. ovog članka smatraju 
se bračni i vanbračni drug ako žive u zajedničkom 
domaćinstvu, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, 
pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje do 
18 godina odnosno do 26 godina starosti ako se nalaze 
na redovnom školovanju i nisu u radnom odnosu, a 
djeca nesposobna za rad bez obzira na starosnu dob), 
roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji) pod 
uvjetom da žive u zajedničkom domaćinstvu sa 
državnim službenikom i namještenikom, braća i sestre 
bez roditelja od 18 odnosno do 26 godina starosti ako 
se nalaze na redovnom školovanju i nemaju drugih 
prihoda već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili je 
obveza njihovog izdržavanja zakonom utvrñena, a ako 
su nesposobni za rad, bez obzira na starosnu dob, pod 
uvjetom da s njima živi u zajedničkom domaćinstvu i 
unučad ako nemaju roditelja i žive u zajedničkom 
domaćinstvu s državnim službenikom ili namještenikom. 
Naknada iz stavka 1.ovog članka isplaćuje se i slučaju 
smrti člana uže obitelji državnog službenika ili 
namještenika. 
Ukoliko u Organu uprave rade dva ili više članova 
obitelji, troškovi sahrane iz stavka 1.ovog članka se 
isplaćuje samo jednom zaposlenom članu obitelji. 
Državni službenik i namještenik ima pravo na osiguranje 
od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikom 

od prirodne smrti za vrijeme trajanja za vrijeme trajanja 
radnog odnosa u Organu uprave. 
Visina osiguranja po ovoj osnovi odreñuje se prema 
polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja 
odnosno polici osiguranja od prirodne smrti. 
Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom osiguravajućom 
kućom zaključuje Općinski načelnik za sve državne 
službenike i namještenike zaposlene u Organu uprave u 
skladu sa Kolektivnim ugovorom. 

 
Članak 38. 

(Otpremnina) 
 

Državni službenik i namještenik ima pravo na 
otpremninu pri odlasku u mirovinu u visini svojih pet 
ostvarenih prosječnih neto plaća isplaćenih u 
prethodnih pet mjeseci. 
 

Članak 39. 
(Naknada u slučaju prekobrojnosti) 

 
U slučaju prestanka radnog odnosa državnog službenika 
odnosno namještenika zbog prekobrojnosti, taj državni 
službenik odnosno namještenik ima pravo na naknadu u 
iznosu i to: 

 
- za radni staž do 10 godina naknada iznosi tri neto 

plaće državnog službenika odnosno namještenika. 
- za radni staž od 11 do 30 godina naknada iznosi 

šest neto plaća državnog službenika odnosno 
namještenika 

- za radni staž preko 30 godina naknada iznosi deset 
neto plaća državnog službenika odnosno 

 
Članak 40. 

(Naknada za rad u komisijama) 
 
Članovi povjerenstava koje se formiraju na temelju 
odluke Općinskog vijeća odnosno Općinskog načelnika, 
a čije osnivanje je predviñeno zakonom, imaju pravo na 
naknadu koju odredi Općinsko vijeće odnosno Općinski 
načelnik. 
 
IV  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 41. 
(Donošenje Pravilnika o plaćama i naknadama) 

 
Općinski načelnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje dužan 
je donijeti novi Pravilnik o naknadama u roku od 30 
dana od dana donošenja ove Odluke. 
Općinski načelnik će Pravilnikom o naknadama, u 
skladu sa navedenim zakonima i drugim aktima koji 
reguliraju ova pitanja propisati vrstu i visinu naknada na 
koje imaju pravo državni službenici i namještenici, kao i 
postupak ostvarivanja prava na naknadu. 
 

Članak 42. 
(Prestanak važenja drugih propisa) 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke  prestaje da važi: 
- Odluka o pravima nosilaca funkcija u općini Gornji 

Vakuf-Uskoplje (Sl. Glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, br. 11/08); 

- Odluke o  utvrñivanju platnih razreda i koeficijenta 
za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika 
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u Općinskom organu uprave (Sl. Glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, br. 8/06 i 11/08); 

- Odluke o utvrñivanju platnih razreda i koeficijenta 
za plaće namještenika u Općinskom organu 
uprave (Sl. Glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
br. 8/06 i 11/08); 

Članak 32.  
(Stupanje na snagu) 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" a primjenjivat će se od 
01.07.2011.godine.   
 
Broj; 01-14-59/11        
Gornji Vakuf-Uskoplje                                  
20.05.2011. godine           

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Općinski načelnik: 
 
165. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-687/11 
Nadnevak: 26.05.2011. 
 
Na temelju članka 44.Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje(„Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“,broj 1/01 i 3/05) i članka 4.stavak 2.Odluke o 
plaćama i naknadama izabranim dužnosnicima,državnim 
službenicima i namještenicima u općinskoj upravi Gornji 
Vakuf-Uskoplje(„Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“,broj 4/11),a sukladno Sporazumu sa 
Sindikatom državnih službenika i namještenika općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje broj 02-34-686/11 od 
25.05.2011.godine, Općinski načelnik donosi; 
 

O  D  L  U  K  U 
o utvrñivanju osnovice za obračun plaće 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrñuje se osnovica za obračun plaća 
dužnosnicima,državnim službenicima i namještenicima 
općinske uprave Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu 
od 264,00 KM. 

Članak 2. 
 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo,financije i stradalnike rata i Služba za 
opću upravu i društvene djelatnosti općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a 
primjenjivat će se od 01.07.2011.godine do 
31.12.2011.godine. 

Članak 4. 
 

Ovu Odluku objaviti u službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
166. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-297/11 
Nadnevak:05.04.2011.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u ssvezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Muharemu Fejzić  

 
I 

 
Muharemu Fejzić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
50,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
167. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-299/11 
Nadnevak:05.04.2011.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 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
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O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Kjazimu Čatić  

 
I 

 
Kjazimu Ćatić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2011. 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 2011. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
168. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-376/11 
Nadnevak:05.04.2011.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 članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Anici Ivić  

 
I 

 
Anici Ivić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. 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 2011. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
169. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-377/11 
Nadnevak:05.04.2011.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 članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Zdravki Novaković  

 
I 

 
Zdravki Novaković iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 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 2011. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
170. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Središnja Bosna 
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OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-305/11 
Nadnevak:05.04.2011.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 članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Muhi Koroman  

I 
 
Muhi Koroman iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
50,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
171. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-473/11 
Nadnevak:05.04.2011.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 članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Mustafi Čaušević  

 

I 
 
Mustafi Čaušević iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 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 2011. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
172. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-454/11 
Nadnevak:05.04.2011.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 članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 

Abidu Mušić  
 
I 

 
Abidu Mušić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2011. 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 2011. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
173. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-427/11 
Nadnevak:05.04.2011.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 članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Smailu Bešić  

 
I 

 
Smailu Bešić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2011. 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 2011. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
174. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-405/11 
Nadnevak:05.04.2011.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 članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Kati Žulj  

 
I 

 
Kati Žulj iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. 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 2011. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
175. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-389/11 
Nadnevak:05.04.2011.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 članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Fahriji Šišić  

 
I 

 
Fahriji Šišić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2011. 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 2011. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
176. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-383/11 
Nadnevak:05.04.2011.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 članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 

Tahiru Čaušević  
 
I 

 
Tahiru Čaušević iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 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 2011. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
177. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-375/11 
Nadnevak:05.04.2011.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 članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Majdi Demirović  

 
I 

 
Majdi Demirović iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
50,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 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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