
 
Godina XI , broj 5.                     15. 07. 2011.                Bosanski jezik 

 
Općinsko vijeće: 
 
178. Na osnovu člana 38. tačka 12.  i 110 stav 1. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", broj: 1/01 i 
3/05) i člana 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf–Uskoplje,("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05 ),  Općinsko vijeće 
Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj  19. sjednici održanoj 
dana  07.07.2011. godine, d o n i j e l o  je : 
 

O  D  L U  K U 
o davanju naziva  mostu na rijeci Vrbas 

 
I 

 
Most preko rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu-Uskoplju,koji 
povezuje lijevu i desnu obalu, u nastavku Ulice 
Ždrimački put prema  naselju Vrse, naziva  se u „Most 
Mehmeda Drine“. 

II 
 
Općinski načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje putem 
nadležne općinske službe izvršit će obilježavanje mosta 
propisanim pločama s nazivom. 
 

III 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje“. 
 
Broj:01-05-51/11           
Gornji Vakuf – Uskoplje                
11.07.2011.godine                                                                 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        Dokument Okvirnog budžeta čini sastavni dio ove 

Odluke                  Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
179. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje" br. 1/01,3/05 ) i člana 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 19. 
sjednici održanoj dana 07.07. 2011.godine, donijelo je: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o radu JU Dječji vrtić «Zvončić» 

Gornji Vakuf-Uskoplje za 2010.godinu 
 
1. Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje prima na 

znanje Izvještaj o radu JU Dječji vrtić «Zvončić» 
Gornji Vakuf-Uskoplje, od 19.05.2011.godine. 

 
2. Zadužuje se Općinski načelnik općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje i Upravni odbor JU Dječji vrtić 
«Zvončić» Gornji Vakuf-Uskoplje da sačine Plan i 
programa sanacije objekta i Plan  i programa 
stavljanja u funkciju dječjeg vrtića. 

 
3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od 

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

 
Broj;01-38-52/11 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
11.07.2011.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                    

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
180. Na osnovu člana 38. tačka 4. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje (“Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje”,broj:1/01,3/05),  i člana 5. i 9. Zakona 
o Budžetima  u Federaciji  BiH  (“Službene novine F 
BiH”, broj:19/06,76/08,5/09,32/09,9/10,36/10 i 45/10) 
Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf - Uskoplje na svojoj 
19. sjednici održanoj dana 07.07.2011.godine, donosi: 
 

O D L U K U 
o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 2012-2014. godina 
 

I 
 
Usvaja se Dokument okvirnog budžeta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za period 2012-2014. godina. 
 

II 
 

III 
 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana, od dana 
objavljivanja u ''Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje''. 
 
Broj: 01-14-81/11            
Gornji Vakuf-Uskoplje                     
08.07.2011.godine                                                  
     

PREDSJEDNIK 
                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA                     
                 Krajina Marinko, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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Tabela 1.: Ostvarenje i prognoza poreznih i neporeznih prihoda (općine Gornji Vakuf-Uskoplje) za 
period 2009.-2014. 
 

 
    

 Ostvareno Ostvareno Prognoza/Plan Projekcija 

Vrsta prihoda 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

I Poreski prihodi  1.923.198 2.443.387 2.444.700 2.622.000 2.741.000 2.815.000

Porez na dobit 38.407 12.172 19.000 20.000 22.000 23.000

Porez na plaće 25.567 102.818 92.000 90.000 80.000 70.000

Porezi građana 168.493 200.626 142.000 150.000 155.000 160.000

Porez na promet  10.089 10.182 15.000 16.000 17.000 18.000

Porez na dohodak 206.238 312513 345.700 380.000 410.000 437.000

Prihodi od indirektnih poreza 1.467.181 1.801.961 1.825.000 1.960.000 2.050.000 2.100.000

Ostali porezi  7.223 3.115 6.000 6.000 7.000 7.000

II Neporezni prihodi 679.906 796.975 816.900 856.000 880.000 890.000

III Tekuće potpore 167.589 264.252 300.000 765.000 765.000 765.000

IV Kapitalni primici 1.002.776 335.234 880.000 700.000 700.000 700.000

UKUPNO 3.773.469 3.839.848 4.441.600 4.943.000 5.086.000 5.170.000

Tabela 2.: Plaće i broj zaposlenih        
Ostv
aren

o 

Ostvareno Prognoza/Plan Projekcija Opis 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Općinske vlasti  

Ukupno bruto plaće i naknade i doprinosi 1.141.005 1.147.020 1.316.000 1.626.000 1.640.000 1.650.000

Prosječna bruto plaća i naknade 21.528 22.058 23.927 24.636 24.848 25.000

Ukupno zaposlenih 53 52 55 66 66 66
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Tabela 3.: Ostvarenje i procjena budžeta po ekonomskoj klasifikaciji za period 2009.-2014. 
 

 

 

Ostvareno Ostvareno Prognoza Projekcija   

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Ukupno plaće 
1.141.005 1.147.020 1.316.000 1.626.000 1.680.000 1.710.000 

Bruto plaće 
780.538 808.591 983.000 1.240.000 1.270.000 1.280.000 

Naknade  
264.567 253.844 221.000 261.000 280.000 295.000 

Doprinosi  
95.900 84.585 112.000 125.000 130.000 135.000 

Materijalni troškovi 
494.533 488.199 693.800 716.000 725.000 730.000 

Transferi 
877.160 946.544 1.157.800 1.590.000 1.660.000 1.690.000 

Subvencije 
402.417 401.334 456.000 460.000 480.000 490.000 

Transferi pojedincima 
95.232 105.168 128.000 550.000 570.000 580.000 

Transf. dr. nivoima vlasti 
300.721 302.969 326.600 330.000 345.000 350.000 

Ostali 
78.790 137.073 247.200 250.000 265.000 270.000 

Kapitalni grantovi 
1.078.162 829.238 1.196.000 931.000 939.000 955.000 

Otplate kamata 
       

Nabavka stalnih sredstava 1.078.162 829.238 1.196.000 931.000 939.000 950.000 
Otplata duga iz prethodnih godina 

     
Pozajmljivanje 

     
Ostalo 

61.900 55.106 78.000 80.000 82.000 85.000 
UKUPNO 

3.652.760 3.466.106 4.441.600 4.943.000 5.086.000 5.170.000 
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Tabela 4.: Izvršenje i projekcija potrošnje po funkcionalnoj klasifikaciji za period 2009.-2014. 
 

Ostvareno Ostvareno Prognoza/Plan Projekcija 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

  

KM KM KM KM KM KM 

Opće vladine usluge 

Aktivnosti općih javnih službi 1.605.538 1.635.219 2.009.800 2.190.000 2.264.000 2.280.000

Aktivnosti odbrane 

Aktivnosti javnog reda i sigurnosti 45.600 43.000 43.200 50.000 50.000 50.000

Društvene djelatnosti 818.395 521.402 1.023.800 1.341.000 1.388.000 1.440.000

Aktivnosti obrazovanja 223.275 237.682 255.000 260.000 280.000 300.000

Aktivnosti zdravstva 3.200 3.000 3.000 8.000 8.000 10.000 

Aktivnosti socijalnog osiguranja 156.800 148.500 164.000 465.000 475.000 490.000

Stambeno-komunalne aktivnosti 323.512 10.580 473.800 475.000 485.000 490.000 

Kulturne, rekr. i religijske aktivnosti 111.608 121.640 128.000 133.000 140.000 150.000

Ekonomske usluge 1.228.827 1.309.485 1.408.000 1.412.000 1.434.000 1.450.000

Aktivnosti vezane za gorivo i energiju 88.137 116.903 132.000 135.000 140.000 150.000

Aktiv. vezane za poljopr. i vodoprivredu 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Aktivnosti rudar. i mineralnih resursa 

Aktivnosti prometa i komunikacija 740.055 787.515 931.000 930.000 940.000 943.000

Ostale ekonomske aktivnosti 336.735 347.961 265.000 265.000 270.000 270.000

Ostale neklasificirane aktivnosti 61.900 55.106 78.000 80.000 82.000 85.000

Ukupna potrošnja 3.652.760 3.466.106 4.441.600 4.943.000 5.086.000 5.170.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 5/11     15. 07. 2011                                 Strana: 126 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 5/11     15. 07. 2011                                 Strana: 127 

181. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje" br. 1/01,3/05 ) i člana 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 9. 
sjednici održanoj dana 07.07. 2011.godine,donijelo  je: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o provedenim aktivnostima 

rješavanja Regionalnog centra 
 za upravljanje otpadom 

 
1. Prihvata se Informacija o provedenim aktivnostima 

rješavanja Regionalnog centra za upravljan je 
otpadom, Općinskog načelnika Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, br.02-23-821/11  od 
28.06.2011.godine. 
 

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

 
Broj;01-23-82/11 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
11.07.2011.god. 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
182. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje" br. 1/01,3/05 ) i člana 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 19. 
sjednici održanoj dana 07.07. 2011.godine, donijelo je: 
 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o ocjenjivanju državnih službenika 
i namještenika Općinske uprave Gornji Vakuf-

Uskoplje za 2010.godinu 
 
1. Prihvata se Informacija o ocjenjivanju državnih 

službenika i namještenika Općinske uprave Gornji 
Vakuf-Uskoplje za 2010.godinu, Službe za opću 
upravu i društvene djelatnosti Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje br.05-34-684/11  od 25.05.2011.godine. 
 

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

 
Broj;01-34-83/11 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
11.07.2011.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        O  D  L U  K U 

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
183. Na osnovu člana 13.Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine,(«Službene novine Federacije Bosne i 
Hercegovine»,broj:49/06), te člana 38. tačka 2. Statuta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje, («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje» broj 1/01 i 3/05), Općinsko 

vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 19. 
sjednici, održanoj dana 07.07.2011. godine, donijelo je;  
 

O  D  L  U  K  U 
o raspisivanju izbora za savjete mjesnih 

zajednica na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje 

 
Član 1. 

 
Raspisuju se izbori za savjete mjesnih zajednica na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Član 2. 
 
Izbori za savjete mjesnih zajednica provest će se u roku 
od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Član 3. 
 
Izborne aktivnosti u mjesnim zajednicama obavezni su 
provesti sadašnji savjeti mjesnih zajednica uz saradnju 
Službe za opću upravu i društvene djelatnosti općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, a shodno Statutu općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje i Statutu mjesne zajednice, a o 
provedenim izborima i rezultatima obavezni su pismeno 
izvijestiti Općinsko vijeće.  
 

Član 4. 
 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje verificirat će 
rezultate izbora čime izabrani članovi savjeta mjesnih 
zajednica stječu prava i obaveze shodno Statutu mjesne 
zajednice i odlukama Općinskog vijeća. 
 

Član 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objave u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
 
Broj: 01-05-84/11                                                                       
Gornji Vakuf-Uskoplje                                               
11.07. 2011.godine                                                                         

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                    

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
184. Na osnovu člana 36 i 110 stav 1. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05) i člana 23. 
Poslovnika o radu  Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05 ),  Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj  19. sjednici održanoj dana  
07.07.2011. godine, d o n i j e l o  j e : 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama 
vijećnicima i članovima stalnih i povremenih 
radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 

Uskoplje 
 

Član 1. 
 
Član 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
naknadama vijećnicima i članovima stalnih i povremenih 



radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje(«Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», br. 6/09) mijenja se i glasi: 

 
«Vijećniku, na ime troškova za rad i angažman u 
Općinskom vijeću Gornji Vakuf– Uskoplje, utvrđuje se 
paušalna mjesečna naknada u neto iznosu od 250,00 
KM, osim vijećnicima koji  dužnost u Općinskom vijeću 
obavljaju profesionalno. 
Iznos paušala umanjuje se za 10% za svako 
odsustvovanje sa sjednica Općinskog vijeća ili radnog 
tijela čiji je član. 
Evidenciju o izostancima vodi Sekretar općine«. 

 
Član 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje“, a primjenjivat će se od 01.06.2011. 
godine. 
 
Broj:01-14-85/11           
Gornji Vakuf – Uskoplje                
11.07.2011.godine                                                                  

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        O D L U K U 

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
185. Na osnovu člana 38  tačka 2. i člana 110 stav 1. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje, ("Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", br. 1/01 i 
3/05), a u vezi sa stavom 1. člana 1 i 2. Odluke o visini 
naknade za rad članova Izborne komisije izborne 
jedinice u BiH («Službeni glasnik BiH», br. 37/10 i 
53/10) i člana 23. Poslovnika o radu  Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 i 3/05), 0pćinsko vijeće 
Gornji Vakuf - Uskoplje na svojoj  19. sjednici održanoj 
dana  07.07.2011. godine, d o n i j e l o    j e : 
 

O D L U K U 
o utvrđivanju naknade za članove Izborne 
komisije općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

 
Član 1. 

 
Za Predsjednika i  članove  Izborne komisije utvrđuje se 
naknada za svoj rad: 

 
a) U izbornom periodu, u paušalnom iznosu od 250,00 

KM mjesečno,  
b) U ne izbornom periodu, u paušalnom iznosu od 

75,00 KM mjesečno 
 
«Izborni period» podrazumijeva period od dana 
raspisivanja do dana potvrđivanja rezultata izbora 
(tačka 12. člana 1.1a  Izbornog zakona). 
 

Član 2. 
 
Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf- Uskoplje. 
 

Član 3. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 
Odluka o  utvrđivanju naknade za članove Izborne 

komisije općine Gornji Vakuf- Uskoplje ( "Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje " br.9/10). 
 

Član 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf 
–Uskoplje", a primjenjivat će se od 01.06.2011.godine. 
 
Broj:01-14-86/11 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
11.07.2011.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                    

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
186. Na osnovu člana 38. tačka 2 i člana 110. stav 1. 
Statuta općine Gornji Vakuf– Uskoplje, ("Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", broj 1/01 i 3/05) 
i člana 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje, (Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje", broj 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf Uskoplje na svojoj 19. sjednici održanoj 
dana 07.07. 2011 godine, d o n i j e l o   j e: 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, 
načinu i visini naknade za postavljenje ili 

popravak podzemnih ili nadzemnih  
instalacija u općini Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Član 1. 

 
Član 5. Odluke o uslovima, načinu i visini naknade za 
postavljanje ili popravak podzemnih ili nadzemnih 
instalacija u općini Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj: 2/10 ) - u 
daljem tekstu Odluke, mijenja se i glasi: 

 
«Naknada za prekopavanje javne površine radi 
postavljanja instalacija ili popravke podzemnih ili 
nadzemnih instalacija utvrđuju se: 
- U visini od 25,00 km/m2 prokopane javne površine–

pločnika, ulice, parking prostora, saobraćajnice, 
riječne obaloutvrde i druge uređene javne površine 
u naseljenim mjestima  Općine, 

- U visini od 5,00 KM/m2 prekopane javne površine–
neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u 
urbanim zonama naseljenih mjesta Općine, koje je 
u vlasništvu Općine, 

- U visini od 2,00 km/m2 prekopane javne površine–
neizgrađenog građevinskog zemljišta ruralnih 
naseljenih mjesta Općine, koje je u vlasništvu 
Općine, 

- U iznosu od 1,00 km/m1 nadzemnih instalacija 
iznad javih površina u vlasništvu Općine. 

Naknada iz prethodnog stava plaća se jednokratno.» 
  

 
Član 2. 

  
 
Član 6. Odluke mijenja se i glasi: 
 
„Nadzor nad provođenjem ove Odluke, vršit će općinski 
komunalni inspektor“. 
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Član 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje». 

 
Broj:01-23-87/11 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
11.07. 2011. godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

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

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
187. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf– Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01,3/05 ) i člana 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 19. sjednici održanoj dana 07.07. 
2011.godine, donijelo je: 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju saglasnosti na Ugovor o zakupu 

poslovnog prostora 
 
1. Daje se saglasnost na Ugovor o zakupu poslovnog 

prostora između JU Dom zdravlja i JU Apoteka 
Gornji Vakuf-Uskoplje od 01.07.2011. godine. 

 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana, od 

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

 
Broj;01-31-88/11                                                                            

        

Gornji Vakuf – Uskoplje                                                  
11.07.2011.godine                                                         

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
188. Na osnovu člana 98. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje ", broj: 1/01), i člana 22. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf–Uskoplje ("Služeni 
glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje" br.1/01), 
Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
19 sjednici, održanoj dana 07.07.2011.god.,donijelo  je: 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju saglasnosti za kupovinu zemljišta 

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

i za račun javnog dobra, izvrši kupovinu zemljišta u 
ulici Ivana Pavla II, Gornji Vakuf-Uskoplje, i to dio 
k.č. 2604 (novi broj 1664/1) k.o. Gornji Vakuf, u 
površini potrebnoj za proširenje i izgradnju puta 
vlasništvo Muminović /Zahid/ Rašida i ostgalih, radi  
privođenja trajnoj namjeni– izgradnji i proširenju 
puta.  
Kupoprodajna cijena bi trebala iznositi do 25,00 
KM/m2. 

 
2. O provođenju ovog Zaključka starat će se općinski 

Načelnik preko nadležnih službi, te pribaviti 

saglasnost nadležnog Općinskog javnog 
pravobranioca. 

 
3. Ovlašćuje se općinski Načelnik da u ime Općine 

zaključi i potpiše Ugovor o kupoprodaji nekretnina 
iz tačke 1. ovog zaključka, te izvrši uknjižbu u 
zemljišnim evidencijama u korist javnog dobra. 

 

 
Broj:01-31-89/11 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
11.07.2011. godine  

PREDSJEDNIK 
                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA                     
                 Krajina Marinko, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
189. Na osnovu člana 6. Zakona o građevinskom 
zemljištu ("Službene novine Federacuje BIH", broj: 
25/03), člana  31. Odluke o  građevinskom zemljištu, 
(“Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje”, broj: 
2/05), člana 19. Zakona o prometu nepokretnosti 
(“Službeni list SRBIH” broj:38/78,4/89,29/90,22/91.) te 
člana 22. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje " br.1/01,3/05), Općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 19.sjednici, 
održanoj dana 07.07.2011. godine, d o n o i j e l o   j e: 
 

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

 
1. Odobrava se provedba postupka dodjele i 

ustupanja na korištenje neizgrađenog građevinskog 
zemljišta radi građenja privrednih objekata u 
industrijskoj zoni «Batuški lug« (k.č.1633/7 k.o. 
G.Vakuf odnosno k.č.1287/1 k.o. Bistrica-osnovna 
parcela) u skladu sa prostorno planskom 
dokumentacijom - Regulacionim planom 
Industrijske zone «Batuški lug» - licitacijom. 
 

2. Odobrava se provedba postupka  prodaje 
privrednog objekta «Magacin» u Voljevcu sa 
pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu istog 
(izgrađen na k.č.1777/3 k.o.Privor odnosno 
n.p.92/1 k.o.Privor 2-osnovna), licitacijom. 

 
3. Osnovnu početnu cijenu za nekretnine iz tačke 1 i 

2. ovog zaključka utvrdit će konkursna komisija u 
skladu sa važećim Zakonom. 

 
4. Ostale uslove konkursa – licitacije utvrdit će 

komisija za provođenje konkursa u saradnji sa 
službom za urbanizam, građevinarstvo i prostorno 
planiranje, a u skladu sa zakonima iz ove oblasti i 
Odlukom o građevinskom  zemljištu. 
 

5. provođenju ovog Zaključka starat će se općinski  
Načelnik preko nadležnih službi i konkursne 
komisije. 
 

6. Zaključak stupa na snagu osmog dana, od dana  
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje ". 
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Broj:01-31-90/11 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
11.07. 2011. godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                          obavlja i druge poslove i zadatke koje im povjeri 

OV-e, iz nadležnosti  rada Komisije                  Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Akti komisija OV-a 
 
190. Na osnovu člana 8. Etičkog kodeksa izabranih 
predstavnika vlasti Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
(„Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, broj: 
10/07), Komisija za praćenje poštivanja Etičkog  
kodeksa, na svojoj 1. sjednici, održanoj 03.06.2011. 
godine,d o n i j e l a   j e: 
 

P O S L O V N I K 
o radu Komisije za praćenje poštivanja Etičkog 
kodeksa izabranih predstavnika vlasti općine 

Gornji  Vakuf-Uskoplje 
 
I  OPĆE ODREDBE  

Član 1. 
 
Ovim Poslovnikom se uređuju pitanja rada i organizacije 
Komisije za praćenje poštivanja Etičkog  kodeksa 
izabranih predstavnika vlasti Općine  Gornji Vakuf-
Uskoplje ( u daljem tekstu: Komisija) i druga pitanja od 
značaja za ostvarenje mjesnih zadataka i odgovornosti 
u skladu sa Statutom Općine  Gornji Vakuf-Uskoplje, 
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća  Gornji Vakuf.-
Uskoplje ( u daljem tekstu : Poslovnik) i Etičkim 
kodeksom izabranih predstavnika vlasti Općine  Gornji 
Vakuf-Uskoplje ( u daljem tekstu: Kodeks), i to: 
  nadležnosti Komisije, 
  uvođenje Komisije, 
  postupak sa Komisijom, 
  informisanje OV-a Gornji Vakuf i javnosti, 
  evidentiranje i brisanje  mjera, 
  završne odredbe. 
 
II   NADLEŽNOST  KOMISIJE 

 
Član 2. 

Komisija je nadležna da: 
  prati analizira primjenu Kodeksa, 
  prati rad izabranih predstavnika vlasti  Općine  

Gornji Vakuf-Uskoplje  i ukazuje na pojave kršenja 
Kodeksa u saradnji  sa predsjedavajućim OV-a. 

  razmatra prijave za kršenje Kodeksa podnesene  od 
strane građana ,  općinskih vijećnika, udruženja  i 
drugih organizacija, 

  provodi postupak ispitivanja osnovanosti prijave, 
dokazni postupak i nakon toga odlučuje da  li 
postoji povreda neke od  odredbi Kodeksa, 

  predlaže OV-u kaznu protiv izabranih predstavnika 
vlasti Općine  Gornji Vakuf-Uskoplje ako utvrdi da 
je izvršena povreda Kodeksa, 

  podnosi izvještaj o radu OV-u u skladu sa 
Poslovnikom OV-a Gornji Vakuf-Uskoplje, 

  djeluje savjetodavno u slučajevima kada je 
vijećnicima potrebno pojašnjenje za njihovo  
postupanje i djelovanje kako bi izbjegli eventualno 
kršenje Kodeksa, 

  predlaže izmjene  i dopune Kodeksa OV-a u skladu  
sa preporukama građana i nalazima proisteklim iz 
rad Komisije, 

  organizuje i realizuje promociju Kodeksa, 

 
III   UREĐENJE KOMISIJE 
 

Član 3. 
 

Komisija je  stalno radno tijelo OV-a Gornji Vakuf-
Uskoplje. Članove komisije imenuje OV-e Gornji Vakuf-
Uskoplje, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje. 
 

Član 4. 
 
Komisija se sastoji od pet članova, od kojih su tri iz 
rada vijećnika, a dva iz reda afirmisanih građana. 
 

Član 5. 
 
Člana  Komisije može razriješiti OV-e i prije isteka 
mandata: 
 
  ako podnese ostavku, 
  zbog duge i teške bolesti i koja ga onemogućava  

da obavlja tu dužnost, 
  ako ne izvršava i neblagovremeno izvršava 

dužnosti člana Komisije, 
 
Prijedlog za razrješenje Komisije može se pokrenuti na 
prijedlog: 
  komisije. 
  predsjednika Komisije, 
  1/3 općinskih vijećnika, 
  100 potpisa građana. 
  predsjednika Općinskog vijeća. 
 
Prijedlog mora biti upućen u pismenom obliku uz 
navođenje razloga zbog kojih  se predlaže razrješenje 
članova Komisije. 
Zamjena člana Komisije vrši se u skladu sa članom 3. 
ovog Poslovnika. 

Član 6. 
 
Komisija na svojoj prvoj sjednici bira predsjednika iz 
reda svojih članova. 

 
Član 7. 

         
Predsjednik Komisije ima pravo i dužnost  da: 

1. saziva sjednicu Komisije, 
2. učestvuje u pripremama i vodi sjednice, 
3. osigurava poštivanje odredbi ovog Poslovnika, 

Kodeksa i drugih akata OV-a Gornji Vakuf-
Uskoplje, 

4. osigurava realizovanje prava i dužnosti članova 
Komisije, 

5. odlučuje o izuzeću članova  komisije po 
zahtjevu člana komisije ili drugog lica. 

6. sarađuje  sa predsjednikom OV-a, sekretarom, 
predstavnicima izvršne vlasti  i uposlenima u 
općinskoj upravi, 

7. potpisuje akta Komisije, 
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8. izvještava  OV-e i javnost  o radu Komisije u 
saradnji sa drugim članovima komisije, 

9. obavlja  i druge poslove u okviru prava i  
dužnosti Komisije. 

 
Član 8. 

  
Komisija radi u sjednicama koje su otvorene za javnost, 
osim u slučajevima dokaznog  postupka. 
Sjednice  Komisije održavaju se po potrebi. 
Članovi Komisije ne mogu govoriti  o toku postupka u 
javnosti ili  drugim općinskim vijećnicima  do donošenja  
konačnog zaključka Komisije  o određenom pitanju. 
 

Član 9. 
 
Sjednicu Komisije saziva njen predsjednik, a u slučaju 
spriječenosti predsjednika, sjednicu  može sazvati član 
kojeg odredi predsjednik Komisije. 
Predsjednik Komisije dužan je sazvati sjednicu Komisije 
i na zahtjev predsjednika OV-a. 

 
Član 10. 

 
Komisija može  zasjedati ako sjednici prisustvuje većina 
članova komisije (tri člana). 
 

Član 11. 
 
Komisija donosi odluke većinom ukupnog broja članova 
Komisije. 

Član 12. 
 

Član Komisije izuzeće se, ako je: 
 
1. u predmetu  kome sve vodi postupak stranka ili se 

može pojaviti kao svjedok, 
2. sa strankom srodnik po krvi u pravnoj  liniji, a 

pobočnoj do četvrtog stepena zaključno, bračni  
drug ili srodnik kao  tazbini do drugog stepena 
zaključno, pa i onda  kad je brak prestao. 
 

Član 13. 
 
Član Komisije čim sazna da postoji  neki od razlog a  za 
izuzeće iz člana 12. ovog Poslovnika, dužan je  da 
prekine svaki dalji rad na predmetu i o tome obavijesti 
Komisiju. 
 
Član Komisije ako smatra da postoje druge okolnosti 
koje opravdavaju njegovo/njeno izuzeće koje  dovode u 
sumnju njegov/njenu nepristrasnost, može zatražiti 
izuzeće od Komisije. 
 
U svom zahtjevu  mora navesti okolnosti zbog kojih 
smatra da postoji neki od  razloga  za izuzeće. 
 

Član 14. 
 
Stranka može zahtijevati izuzeće člana Komisije kad 
postoje razlozi navedeni u članu 12. ovog Poslovnika,  
kao i kad postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju 
njegovu/njenu nepristrasnost. U svom zahtjevu stranka 
mora navesti okolnosti zbog kojih smatra  da postoji 
neki od  razloga za izuzeće. 
 

Član  15. 

 
O izuzeću  se odlučuje zaključkom Komisije. 

 
Član 16. 

 
O raspravi i drugim važnim radnjama pred Komisijom, 
kao i o važnijim usmenim izjavama stranaka  i lica u 
postupku, sastavlja  se zapisnik o navodima  sadržanim 
u prijavi. 
O manje važnim radnjama  izjavama  stranaka i trećih 
lica koje bitno ne utiču na rješenje stvari,  upravljanju 
postupkom saopćenjem, zapažanjem, uputstvima i 
nalozima, kao i okolnostima unutrašnjeg  rada Komisije, 
neće se, u pravilu, sastavljati zapisnik. 
 
U zapisnik se unosi: 
  broj, datum, mjesto održavanja sjednice Komisije, 

predmet, imena prisutnih članova Komisije, 
stranaka i drugih lica. 

 
Zapisnik treba sadržavati tačno i kratko tok i sadržaj 
radnje izvršene na sastanku,da tih izjava, a radnje i 
izjave ograničavaju se na ono što se tiče stvari koja je 
predmet  sastanka, odnosno postupka. 
U zapisniku se navode sv e isprave, dokumenta koja su 
upotrebljena, i prilažu  se uz zapisnik. 
Zapisnik mora biti vođen  uredno i u njemu se ne smije 
ništa brisati niti dodavati po zaključenju istog. 
Zapisnik će biti uz mogućnost  stavljanja primjedbi, 
nakon čega će biti potpisan od strane  lica čije izjave 
sadrži kao i od strane Predsjednika i zapisničara. 
U slučajevima kada neko lice odbije da potpiše zapisnik 
ili se udalji prije zaključenja potpisivanja izjave, to će se 
upisati u zapisnik i  navešče se razlozi zbog uskraćenja 
potpisa. 

 
IV  POSTUPAK PRED KOMISIJOM 
 

Član 17. 
 
Postupak pred komisijom pokreće se: 
1. prijavom građana, 
2. prijavom općinskog vijećnika, 
3. prijavom ovlaštenih zastupnika organizacije i drugih 

pravnih lica 
 

Član 18. 
 
Prijava se podnosi u pisanoj formi i mora da sadrži: 
  ime, prezime, adresu prebivališta, broj telefona 

podnosioca, tj. naziv i sjedište udruženja ili drugih 
pravni lica, 

  opis prekršaja i činjenice koje predstavlja navodno 
povredu Kodeksa, 

  svojeručni potpis podnosioca prijave, 
  eventualno imena lica koja mogu potvrditi navode 

iz prijave, 
  eventualno isprave kojim se potvrđuju navodi. 
 
Prijave na može biti anonimna, a dostavlja se u 
zatvorenoj koverti na protokol sa naznakom: „Komisija 
za Etički kodeks“.- Ne otvaraj!       
Identitet podnosioca prijave ostaje poznat samo 
članovima Komisije do okončanja istrage, a o otkrivanju 
identiteta istog odlučuje Komisija nakon provedenog 
postupka. 

Član 19. 
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Ako je prijava nerazumnjiva, nepotpuna ili sadrži neki 
formalni nedostatak koji sprječava postupanje po 
prijavi, Komisija će zatražiti da se takvi nedostaci 
otklone i  odredit će rok podnosiocu u kome je dužan 
da to učini. 
Ovo saopćenje Komisija može učiniti telefonom ili 
pismeno ako se podnosilac prijave zatekne kod Komisije 
kad je utvrdila nedostatak, a na posljedice ne 
otklanjanja nedostatka isti će se naročito  upozoriti. 
Ako podnosilac prijave  otkloni nedostatke u određenom 
roku, smatrat će se da je prijave uredna,  a ako  ne 
otkloni iste u  danom roku, Komisija će  takav zahtjev 
odbaciti  zaključkom  kao nepotpun ili neuredan. 
Prijava za svako lice koje krši Kodeks, podnosi se 
odvojeno. 
Ako komisija  primi prijavu koja se odnosi na kršenje 
zakona, dužna je da obavijesti podnosioca  i istog  uputi 
na nadležne institucije, a  razmatrače prijavu u okviru 
navodne povrede Kodeksa. 
 

Član 20. 
 
Predsjednik Komisije poziva lica pismenim putem čije je 
prisustvo potrebno za rad Komisije ili za postupak pred 
njom. 
 U pismenom pozivu naznači će organ koji poziva 
(Komisija), ime i prezime lica koje se poziva, mjesto, 
dan, sat dolaska pozvanog, predmet zbog koga se 
poziva i u kom svojstvu, a zatim koja  dokazna sredstva 
pozvano lice treba da donese. 
Pozvano lice je dužno da se odazove pozivu, a ukoliko 
je opravdano spriječen, obavezno je obavijestiti 
Komisiju o  razlozima spriječenosti. 
 

Član 21. 
 
Prije donošenja odluke Komisija će utvrditi sve činjenice 
i okolnosti koje  su značajne za rješenje i 
zainteresovanim strankama omogućiti da  ostvare i 
zaštite  svoja prava. 
Komisija vodi postupak i izvodi sve dokaze ako nađe da 
je to potrebno  za rješavanje  procesa. Komisija će po 
službenoj dužnosti pribaviti podatke o činjenicama i 
dokumentima  koje nisu u posjedu općinskih službi. 
Činjenično stanje na kom zasniva svoju prijavu, stranka 
je dužna iznijeti tačno, istinito, određeno, pismeno ili 
usmeno  u skladu sa mišljenjem Komisije. 
     

Član 22. 
 
Najkasnije 15 dana po prijemu važeće prijave, Komisija 
obavještava navodnog prekršitelja Kodeksa i objašnjava  
mu situaciju. 
Komisija će navodnom prekršitelju dati rok od 8 dana  
za dostavljanje odgovora u pisanoj formi, te svim 
relevantnim informacija,dokumenata ili dugih dokaza za 
svoju odbranu pred Komisijom. Isti će biti pozvan da 
odgovori na pitanja članova Komisije. 
Komisija će pozvati, na osnovu utvrđene potrebe u 
istrazi, i svjedoke na  razgovor i davanje izjave. 
Činjenice na osnovu kojih Komisija  donosi  odluku su 
ispravne, odnosno ovjerene kopije isprava, 
dokumenti,izjave svjedoka, uviđaji i drugi dokazi 
dozvoljeni Zakonom.  

Član 23. 
 

Komisija će okončati dokazni postupak u roku od 30 
dana od dana prijema važeće prijave. U slučaju 
opravdanih potreba za dužim rokom za okončavanje 
dokaznog postupka  (težina predmeta, objektivne 
nemogućnosti održavanja sjednica Komisije, itd.) ovaj 
rok se može produžiti zaključkom Komisije. 
 

Član 24. 
Ako Komisija zaključi da nije bilo povrede neke od 
odredbi Kodeksa, o tome će obavijestiti podnosioca 
prijave,  a OV-e će o takvim slučajevima obavještavati 
najmanje šestomjesečno. 
Ako Komisija zaključi da je određeni izabrani zvaničnik 
učinio povredu neke od odredbi Kodeksa OV-u će 
podnijeti detaljan izvještaj sa preporukom o izricanju 
određene  kazne/kazni. 
OV-e odlučuje o vrsti i visini sankcije na osnovu 
preporuke Komisije, izuzev ako ocijeni da  nije bilo 
povrede Kodeksa.  

Član 25. 
 
Za povredu Kodeksa izabranom zvaničniku Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, mogu se izreći slijedeće kazne: 
 
  UKOR, 
  JAVNI UKOR, 
  NOVČANA KAZNA 
 
1. Kazna ukora se izvršava saopćenjem Predsjednika 

OV-a o izrečenoj kazni i dostavom odluke 
izabranom zvaničniku prema kome je kazna 
izrečena. Kazna ukora se izriče na najblaže oblike 
kršenja Etičkog kodeksa. Uz kaznu ukora može se  
izreći i novčana kazna kao sporedna kazna u visini 
od 10% mjesečne naknade za period od dva 
mjeseca. 

 
2. Kazna javnog ukora izvršava  se objavljivanjem 

odluke OV-a o izricanju kazne u „Službenom 
glasniku Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“ i jednom 
od dnevnih listova. Kazna javnog ukora  se izriče 
za teže oblike kršenja Etičkog kodeksa. Uz kaznu 
javnog ukora, kao sporedna kazna, može se izreći 
i novčana kazna u visini od 20% mjesečne 
naknade za period od četiri mjeseca. 

 
3. Novčana kazna, kao glavna kazna, izriče se u visini 

od 40% o mjesečne naknade za period od  tri do 
šest mjeseci.Novčana kazna se izriče za najteže 
oblike kršenja Etičkog kodeksa.Ako je izrečena 
novčana kazna kao glavna kazna smatra se da je 
izrečena i kazna javnog ukora kao sporedna 
kazna.Novčana kazna se izvršava dostavom odluke 
OV-a službi za finansije koja će obezbijediti njeno 
izvršenje  umanjenjem naknade izabranom 
zvaničniku. 

 
V  INFORMISANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I   
    JAVNOSTI 
 

Član 26. 
 

Općinsko vijeće, na prvom narednom zasjedanju nakon 
podnesene informacije i preporuke o izricanju sankcije 
od strane Komisije, u slučaju kršenja Kodeksa,donosi 
odluku u kojoj utvrđuje da li je bilo povrede Kodeksa, i 
ako utvrdi da je bilo povrede Kodeksa određuje  vrstu i 
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visinu sankcije. Predsjednik OV-a obavještava javnost o 
izrečenim kaznama izabranim zvaničnicima Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
VI  EVIDENTIRANJE I BRISANJE MJERA 

 
Član 27. 

  
Evidenciju o izrečenim sankcijama za povredu Kodeksa 
vodi Stručna služba OV-a. 
 

Član 28. 
     
Sankcije za povredu Kodeksa se brišu po isteku 
mandata izabranog zvaničnika. 
 
VII   ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 29. 
 
Za sve što nije regulisano ovim Poslovnikom 
primjenjivat će se  važeći zakonski propisi i  drugi opći 
akti. 

Član 30. 
 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje“. 
 
Broj:01-05-73/11 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
06.06.2011. godine                                                                
                                            PREDSJEDNIK KOMISIJE 

                 Šehić Vahid, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Općinski načelnik: 
 
191. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj; 02-05-864 /11 
Datum : 07.07. 2011. godine 
 
Na osnovu člana 44. i 112. Statuta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje («Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», br. 1/01 i 3/06), člana 41. Odluke o plaćama 
i naknadama izabranih zvaničnika, državnih službenika i 
namještenika u općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje 
(«Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», br. 4/11), 
a shodno odredbama  Zakona o plaćama i naknada u 
organima vlasti Federacije  Bosne i Hercegovine                  
(« Službene novine Federacije BiH», br. 45/10), 
Općinski načelnik općine Gornji Vakuf –Uskoplje, dana 
07.07.2011. godine, donio  je: 
 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 
o plaćama i naknadama državnih Službenika  

i namještenika općinskih Službi za upravu 
 općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

 
I – OSNOVNE  ODREDBE 
 

Član 1. 

 
Ovim Pravilnikom skladno Zakonskim i drugim 
propisima, uređuju se pitanja  koja se odnose  na plaće 
, naknada plaće i druga primanja za državne službenike 
i namještenike u  općinskom organu uprave Gornji 
Vakuf-Uskoplje.               

 
Član 2. 

 
Državni Službenici, u smislu ovog Pravilnika su  osobe 
visoke školske spreme koje se nalaze na radnim 
mjestima osnovne djelatnosti utvrđene u Pravilniku o 
unutrašnjoj organizaciji općinskih Službi za upravu 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje ( u daljem tekstu: 
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji) i čiji je radno-pravni 
status regulisan Zakonom o državnoj Službi u Federaciji 
Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu : Zakona o 
državnoj  Službi). 
Namještenici , u smislu ovog pravilnika su, osobe više, 
srednje i niže školske spreme koje se nalaze na radnim 
mjestima koja su utvrđena u Pravilniku o unutrašnjoj 
organizaciji , za dopunske poslove osnovne djelatnosti i 
poslove pomoćne djelatnosti i čiji je radno-pravni status  
 
regulisan Zakonom o namještenicima u organima 
državne Službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (  u 
daljem tekstu: Zakon o namještenicima). 
 

Član 3. 
 

Plaće , naknade plaće, i naknade određenih materijalnih 
troškova, u skladu su  sa slijedećim propisima; 
1. Zakonom o plaćama i naknadama u organima 

vlasti u Federaciji BiH,  
2. Kolektivnim ugovorom za Službenike organa 

uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i 
Hercegovine 

3. Odlukom o plaćama i naknadama izabranih 
zvaničnika, državnih službenika i namještenika u 
općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje  

Ostvarivanje plaća, naknade plaća i drugih primanja iz 
stava 1. ovog člana, ostvaruje se na način i pod 
uslovom koji su utvrđeni u propisima navedenim u 
stavu 1. ovog člana , a na način predviđen u ovom 
pravilniku  ( u daljem u tekstu Pravilnik o naknadama). 
 

Član 4. 
 
Državni službenik i namještenik u općinskom organu  
uprave ima pravo na plaću koja odgovara radnom 
mjestu na koje je državni službenik, odnosno 
namještenik postavljen. 

 
Član 5. 

 
Plaća državnog službenika i namještenika utvrđuje se u 
bruto i neto iznosu. 
Plaća u bruto iznosu obuhvata neto plaću, poreze i 
doprinose. 
 
II – PLATNI RAZREDI I KOEFICIJENTI ZA PLAĆE  
      DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
 

1. Platni razredi i koeficijenti 
 

Član 6. 
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Plaće državnih  službenika i namještenika utvrđuju se u 
okviru platnih razreda i koeficijenata koji su utvrđeni 
Odlukom o plaćama i naknadama izabranih zvaničnika, 
državnih službenika i namještenika u općinskoj upravi 
Gornji Vakuf-Uskoplje  i radnim mjestima koja su za 
državne službenike i namještenike utvrđena u Pravilniku 
o  unutrašnjoj organizaciji Općinskih službi za upravu. 
 

Član 7. 
 
Shodno sa Odlukom o plaćama i naknadama izabranih 
zvaničnika, državnih službenika i namještenika u 
općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje  i Pravilnikom o 
unutrašnjoj organizaciji , plaće državnih službenika i 
namještenika utvrđuje se u okviru platnih razreda i 
koeficijenata za plaće prema slijedećem: 
 
a)   DRŽAVNI SLUŽBENICI 
 
1. Kabinet Načelnika 
 
Red. 
Br. 

Naziv radnog  
mjesta 

Platni 
 razred 

Koeficijent 

 
1. 

 
Sekretar općine 

 

 
I 

 
6,20 

 
2. Služba za privredu, finansije i stradalnike rata 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog mjesta Platni  
razred 

Koeficijent 

1. Pomoćnik načelnika II 5,70 
2. Stručni savjetnik  

za Budžet  
IV 4,10 

3. Viši stručni suradnik 
za boračko 
invalidsku zaštitu 

 
V 

3,90 

4 Stručni suradnik za  
trezor 

VI 3,70 

 
3.  Služba za civilnu zaštitu, stambeno-komunalne 
poslove, obnovu i zaštitu okoliša 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog mjesta Platni  
razred 

Koeficije
nt 

1. Pomoćnik načelnika II 5,70 
2. Stručni suradnik za  

koordinaci.  
mjera zaštite  i  
spašavanja 

VI 3,70 

3. Stručni suradnik za 
stambeno- 
Komunalne poslove 

VI 3,70 

4. Inspektor za komunalne  
poslove i zaštitu okoliša 

III 4,30 

 
4. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti 
 
Red. 
broj 

Naziv  
radnog mjesta 

Platni  
razred 

Koeficijent 

1. Pomoćnik načelnika II 5,70 
 
5. Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar 
 
Red. 
broj 

Naziv  
radnog mjesta 

Platni  
razred 

Koeficijent 

1. Pomoćnik načelnika II 5,70 
2. Stručni savjetnik  

za imovinsko  
pravne poslove 

IV 4,10 

6. Služba za urbanizam, građevinarstvo i prostorno 
planiranje 
 
Red. 
broj 

Naziv  
radnog mjesta 

Platni  
razred 

Koeficijent 

1. Pomoćnik načelnika II 5,70 
2. Urbanističko- 

građevinski 
inspektor 

III 4,30 

 
 
b)  NAMJEŠTENICI 
 
1. Služba za privredu, finansije i stradalnike rata 
 
Red. 
broj 

Naziv  
radnog mjesta 

Platni  
razred 

Koeficijent 

1. Viši samostalni 
referent  
za samostalno  
privređ.-  
ugostiteljstvo i prevoz 

I 3,10 

2. Viši samostalni 
referent  
za samos.priv.- 
trgovina, 
obrt i radni odnos 

I 3,10 

3. Viši samostalni 
referent  
za poljoprivredu i  
vodoprivredu 

I 3,10 

4. Viši samost.referent  
za finansijsko 
knjigovodstvo 

I 3,10 

5. Viši samostalni 
referent  
za knjigovodstvo 

I 3,10 

6. Viši referent za  
blagajničko poslovanje 

III 2,70 

7. Viši samostalni 
referent 
za boračko 
invalidsku zaštitu 

I 3,10 

8. Viši samostalni 
referent  
za obračune, službene 
evidencije   
za boračko invalidsku 
zaštitu 

 
I 

 
3,10 

9.  Viši referent za 
administrativno 
tehničke poslove i  
obustave za  
boračko invalidsku 
zaštitu  

 
III 

 
2,70 

 
 
2. Služba za civilnu zaštitu, stambeno-komunalne 
poslove, obnovu i zaštitu okoliša 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog mjesta Platni 
razred 

Koeficijent 
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1. Viši samostalni referent  
za popunu, mobil. 
ljudstva,MTS-a i 
opreme, za obuku  
građana i strukture CZ 

 
I 

 
3,10 

2. Viši referent za 
operativni.  
centar i administ. 
tehničke poslove 

III 2,70 

3. Viši referent za 
administrativno tehničke 
poslove i finan. poslove 

III 2,70 

4. Viši referent za obnovu III 2,70 
5.  Viši samostalni referent 

za promet i 
komunikacije  

 
I 

 
3,10 

 
 
3. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti 
 
Red. 
broj 

Naziv  
radnog mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent 

1. Viši referent  
za informisanje 

III 2,70 

2. Viši referent  
za mjesne zajednice 

III 2,70 

3. Viši referent za  
informacione sisteme 

III 2,70 

4. Viši referent - matičar III 2,70 
5. Viši referent u  

info centru 
III 2,70 

6. Viši referent za poslove  
prijemne kancelarije 

III 2,70 

7. Viši referent za ovjeru  
potpisa, 
Rukopisa i prijepisa 

III 2,70 

8. Viši referent za  
personalne poslove 

III 2,70 

9. Viši referent tehnički  
sekretar  
Općinskog načelnika 

III 2,70 

10. Viši referent-tehnički  
sekretar 
Predsjedavajućeg  
OV-a 

III 2,70 

11. Viši referent –  
vozač dostavljač 

III 2,70 

12. Referent 
-portir-
ložač 

IV 2,60 

13. Portir 
 

V 2,60 

14. Čistačica 
 

V 1,85 

 
 
4. Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar 
 
Red. 
broj 

Naziv  
radnog mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent 

1. Viši referent za  
geodetske poslove 

III 2,70 

2. Viši referent za  
održavanje 
katastarskog  

III 2,70 

operata 
 
5. Služba za urbanizam, građevinarstvo i prostorno 
planiranje 
Red. 
broj 

Naziv  
radnog mjesta 

Platni  
razred 

Koeficijent 

1. Viši samostalni  
referent za oblast  
prostornog uređenja  
i urbanizma 

I 3,10 

2. Viši samostalni referent  
za građevinarstvo 

I 3,10 

3. Viši referent za  
administrativno  
tehničke poslove 

III 2,70 

 
 
2. Način utvrđivanja plaće 
 

Član 8. 
 

Osnovna plaća se utvrđuje množenjem osnovice za 
obračun plaća sa utvrđenim koeficijentom platnog 
razreda i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5 % za 
svaku započetu godinu mirovinskog  staža 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 utvrđene 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, 
shodno sa posebnim zakonom ili drugim propisima, 
osnovna plaća odredit će se razmjerno vremenu 
provedenom na radu. 
Puno radno vrijeme je 40 sati sedmično. 

 
3. Način obračuna i isplate plaće 

 
Član 9. 

 
Plaća se obračunava za jedan mjesec unatrag, a 
isplaćuje za prethodni mjesec shodno sa Zakonom o 
radu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. 
Plaća iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rješenjem kojeg 
donosi Općinski načelnik. 
Rješenje sadrži: osobne podatke državnog službenika i 
namještenika, radno mjesto na koje je postavljen, 
platni razred i sve elemente koji su uzeti u obzir za 
utvrđivanje visine plaće. 
Podaci o plaćama državnih službenika i namještenika su 
javni. 
 
4. Plaće za pripravnike  

 
Član 10. 

 
Plaća pripravnika visoke, više i srednje stručne spreme 
u općinskom organu uprave utvrđuje se u iznosu, ito: 
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1. Za visoku školsku spremu u iznosu od 80% od 
početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto 
stručnog saradnika; 

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

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

Početna osnovna plaća iz stava 1. ovog člana 
predstavlja samo iznos plaće bez dijela plaće po osnovu 
mirovinskog staža. 
 
III Dodaci na plaću 
 
1. Povećanje plaća zbog posebnih uslova rada  
 

Član 11. 
 

Državni službenik i namještenik ima pravo na dodatak 
na plaću po osnovu posebnih uslova 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.  

Poseban dodatak iz stava 1. ovg člana obračunava se 
na osnovnu plaću bez dijela plaće po osnovu radnog 
staža i čini sastavni dio plaće. 
Visinu dodatka na plaću po osnovu  posebnih uslova iz 
stava 1. ovog člana utvrdit će općinski načelnik 
rješenjem o plači  za svakog službenika i namještenika 
pojedinačno, koji ostvaruje ovo  pravo, a shodno sa 
kriterijima utvrđenim u Kolektivnom ugovoru i 
rezultatima rada postignutim u prethodnoj godini. 
 
IV – NAKNADE PLAĆE  
 
1.Visina naknade za volontere 
 

Član 12. 
 

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 osnovne plaće utvrđene za radno 
mjesto stručnog saradnika; 

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

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

Visina naknade iz stava 1. ovg člana određuje se od 
osnovne plaće odgovarajuće   školske spreme. 
 
2. Naknada za prekovremeni rad, rad u neradne   
    dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika 

 
 Član 13. 

 
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 utvrđen 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 stava 1. ovog člana vrši se od 
osnovne plaće bez dijela plaće po osnovu mirovinskog 
staža. 
Naknada iz ovog člana čini sastavni dio plaće.  
Državni službenik koji dobije uvećanu plaću po osnovu 
člana 12. ovog pravilnika, nema pravo na povećanje 
plaće za prekovremeni rad i rad noću ( noćni rad). 
Odredba stava 1. ovog člana ne primjenjuje se u 
vrijeme kada se proglasi  stanje prirodne ili druge 
nesreće. 
 
3.  Naknada plaće za vrijeme godišnjeg  
    odmora i plaćenog odsustva 

 
Član 14. 

 
Državni službenik i namještenik imaju pravo na 
naknadu pune mjesečne plaće za vrijeme korištenja 
godišnjeg odmora. 
Državni službenik i namještenik ima pravo na plaćeni 
dopust u dužini od 30 dana u visini svoje neto plaće iz 
prethodnog mjeseca. 
U slučajevima iz stava 1. ovog člana puna plaća pripada 
za onoliko dana koliko je državni službenik, odnosno 
namještenik koristio godišnji odmor, odnosno odobreno 
plaćeno odsustvo. 
 
V-VRSTE NAKANDA I DRUGA MATERIJALNA   
    PRIMANJA I POSTUPAK NJIHOVOG   
    OSTVARIVANJA 
 
1.  Vrsta naknada i druga materijalna prava 
 

Član 15. 
 

Državni službenici i namještenici imaju pravo na 
naknade i druga primanja koja su utvrđena u 
odredbama  Zakona o plaćama i naknadama u 
organima vlasti Federacije BiH, («Službene novine  
Federacije BiH», broj 45/10) i Odluke Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje o plaćama i naknadama 
izabranim dužnosnicima, državnim službenicima i 
namještenicima u općinskoj upravi Gornji Vakuf-
Uskoplje.  
Prema tim odredbama državni službenici i namještenici 
imaju pravo na sljedeće naknade i druga materijalna 
primanja: 

1. Naknada za ishranu tijekom rada ( topli obrok) 
2. Regres za godišnji odmor 
3. Naknada za bolovanje 
4. Naknada za porodiljski dopust 
5. Naknada za službeno putovanje 
6. Naknada za prijevoz na posao i s posla 
7. Naknada u slučaju povrede na radu, teške 

bolesti i invalidnosti 
8. Naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje 

od posljedica nesretnog slučaja 
9. Otpremnina 
10. Naknadu u slučaju prekobrojnosti 
11. Naknada za rad u komisijama 
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Naknada za ishranu za vrijeme rada ( topli obrok) 
 

Član 16. 
 

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. 

 
Regres za godišnji odmor 

 
Član 17. 

 
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 stava 1. ovog člana ima svaki državni 
službenik i namještenik koji u toku tekuće kalendarske 
godine ima pravo na godišnji odmor. 
 
 Naknada plaće za dane bolovanja  
 

Član 18. 
 

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 stava 
1.ovog člana ostvaruje se po propisu Kantona kojim se 
uređuje naknada za ovo bolovanje, s tim da razliku do 
pune plaće isplaćuje Organ uprave. 

 
Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva 
 

Član 19. 
 

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

 
Član 20. 

 
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 stava 1.ovog 
člana utvrđuje Vlada Federacije  shodno sa Kolektivnim 
ugovorom. 
 
Naknada na prijevoz na posao i s posla 
 

Član 21. 
 

Službeniku čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta 
rada najmanje 2 kilometra, pripada mjesečna karta ili 
naknada za troškove prijevoza u visini mjesečne karte 
uz priloženu potvrdu javnog prijevoznika prigradskog 
,odnosno međugradskog prometa. 

U međugradski promet spadaju mjesta koja su udaljena 
od mjesta rada do 70 km. 

 
Član 22. 

 
Naknada za slučaj povrede na radu, teške bolesti i 
invalidnost 
U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti 
državnog službenika,  namještenika ili člana njegove 
uže porodice isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u 
visini od dvije prosječne neto plaće isplaćene u 
Federaciji prema zadnjem objavljenom statističkom 
podatku. 
Službeniku se može shodno sa raspoloživim sredstvima 
i na osnovu suglasnosti Općinskog načelnika , isplatiti 
dio ili  ukupni troškovi liječenja teške bolesti ili  teške 
invalidnosti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je on platio 
troškove tog liječenja. Troškovi liječenja isplaćuju se na 
osnovu fakture ili računa zdravstvenih ustanova u 
kojima je liječenje obavljeno. 
Pod teškom bolešću iz ovog člana podrazumijevaju se 
slijedeće bolesti  akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, 
endemska nefropatija, kirurška intervencija na srcu i 
mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog 
nervnog sistema, infarkt (srčani i moždani) oboljenja 
mišićnog sustava, paraliza i druge teške bolesti 
određene općim aktom Federalnog ministarstva 
zdravstva, kao i teške tjelesne povrede. 
 Bolest, odnosno teška povreda se dokazuje na osnovu 
dijagnoze ovlaštene osobe zdravstvene struke, odnosno 
zdravstvene ustanove. 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz stava 1.  ovog 
člana , po osnovu teške invalidnosti ostvaruje se za 
utvrđeni stupanj invalidnosti  od najmanje 60%. 
Jednokratna novčana pomoć iz stava 1. ovog člana, 
može se dodijeliti službeniku ili namješteniku koji je 
operiran od bolesti koje nisu obuhvaćene stavkom 3. 
ovog člana , ukoliko je takva operacija neophodna radi 
sprečavanja teške invalidnosti ili teške bolesti. 

 
Član 23. 

 
Naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje od 
posljedica nesretnog slučaja 
 
 U slučaju smrti državnog službenika, odnosno 
namještenika njegovoj porodice se isplaćuju troškovi 
sahrane u visini od četiri prosječne neto plaće isplaćene 
u Federaciji prema zadnjem objavljenom statističkom 
podatku. 
Članovima uže porodice državnog službenika i 
namještenika, u smislu stava 1. ovog člana 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 
uslovom 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 
obaveza njihovog izdržavanja zakonom utvrđena, a ako 
su nesposobni za rad, bez obzira na starosnu dob, pod 
uslovom da s njima živi u zajedničkom domaćinstvu i 
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unučad ako nemaju roditelja i žive u zajedničkom 
domaćinstvu s državnim službenikom ili namještenikom. 
Naknada iz stava 1.ovog člana isplaćuje se i slučaju 
smrti člana uže porodice državnog službenika ili 
namještenika. 
Ukoliko u Organu uprave rade dva ili više članova 
porodice, troškovi sahrane iz stava 1.ovog člana se 
isplaćuje samo jednom zaposlenom članu porodice. 
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 određuje 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 
shodno sa Kolektivnim ugovorom. 

 
Otpremnina 

Član 24. 
 

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. 
 
Naknada u slučaju prekobrojnosti 

 
Član 25. 

 
U slučaju prestanaka radnog odnosa državnog 
službenika odnosno namještenika zbog prekobrojnosti 
isti  ima pravo na naknadu u iznosu i to: 
1.) Za radni staž do 10 godina naknada iznosi tri neto   
     plaće državnog službenika odnosno namještenika. 
2.)  Za radni staž od 11 do 30 godina naknada iznosi   
     šest neto plaće državnog službenika odnosno   
    namještenika. 
3.) Za radni staž preko 30 godina naknada iznosi deset   
     neto plaće državnog službenika odnosno   
     namještenika. 
 
Naknada za rad u komisijama 

 
Član 26. 

 
      Članovi komisije koje se formiraju na osnovu odluke 

Općinskog vijeća, odnosno Općinskog načelnika, a čije 
osnivanje je predviđeno zakonom, imaju pravo na 
naknadu koju odredi Općinsko vijeće odnosno Općinski 
načelnik. 
 
2. Postupak ostvarivanja naknada i drugih  
    materijalnih primanja 
 

Član 27. 
 
Ostvarivanje naknade i drugih primanja vrši se po 
zahtjevu državnog službenika , odnosno namještenika, 
a o određenim naknadama i drugim primanjima 
odlučuje se po službenoj dužnosti. 
 
a) Odlučivanje po službenoj dužnosti 
 

Član 28. 

 
Odlučivanje po službenoj dužnosti vrši se po pravilu, u 
odnosu na sljedeće naknade i druga primanja: 
 
1. Naknada za ishranu tijekom rada ( topli obrok) 
2. Regres za godišnji odmor 
3. Naknada za bolovanje 
4. Naknada za porodiljski dopust 
5. Naknada za službeno putovanje 
6. Otpremnina pri odlasku u mirovinu 
7. Naknadu u slučaju prekobrojnosti 
8. Naknada za rad u komisijama 
 

Član 29. 
 
Odlučivanje o naknadama i drugim  primanjima iz člana 
28. ovog Pravilnika , vrši se onda kada se ispune uslovi 
predviđeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika o 
naknadama, u kojoj je utvrđena naknada, odnosno 
drugo primanje. 
Kada se ispuni uvjet za ostvarivanje određene naknade 
iz člana 28. ovog Pravilnika Općinski načelnik je dužan, 
samoinicijativno ili na prijedlog rukovodioca službe, po 
službenoj dužnosti pokrenuti postupak i donijeti 
odgovarajuće rješenje i njime odlučiti o toj naknadi , 
odnosno drugom primanju. 
Ukoliko Općinski načelnik ne postupi po odredbi stava 
2. ovog člana u roku od 30 dana od dana ispunjenja 
uslova za ostvarivanje određene naknade, odnosno 
drugog primanja, po podnošenom zahtjevu donosi se 
rješenje kojim zahtjev može biti uvažen ili odbijen, što 
zavisi od ispunjena uslova koji su utvrđeni za naknadu 
ili drugo primanje koje se zahtjevom traži. 
 
b) Odlučivanje po zahtjevu državnog službenika 
    odnosno namještenika 
 

Član 30. 
 
Ostvarivanje naknada i drugih primanja predviđenih u 
ovoj odredbi , vrši se samo na pismeni zahtjev 
državnog službenika , odnosno namještenika , a to su: 
 
1. naknada za prijevoz na posao i sa posla 
2. naknada za slučaj smrti 
3. naknada za slučaj teške invalidnosti i teže bolesti 
 
Zahtjev za ostvarivanje naknada i drugih primanja iz 
stava 1. ovog člana, podnosi se onda kada se ispune svi 
uslovi previđeni u odgovarajućoj odredbi Pravilnika o 
naknadama na koju se zahtjev odnosi.  
 

Član 31. 
 

Zahtjev za ostvarivanje naknada i drugih primanja iz 
člana 31. ovog Pravilnika, obvezno 
sadrži slijedeće podatke; puni naziv naknade odnosno 
drugog primanja koje se traži, razloge  
za ostvarivanje te naknade, odnosno primanja , potpis 
podnosioca zahtjeva. 
Uz zahtjev se prilažu odgovarajući dokazi i to : 
1. Za ostvarivanje naknade za prijevoz na posao ili sa 

posla – prilažu se sljedeći dokazi: 
- za prijevoz na području grada kada mjesto rada ili 

mjesto stanovanja nalaze u  istom gradu prilaže se 
prijavnica o mjestu stanovanja ,drugi pismeni dokaz 
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kojim se može  utvrditi udaljenost mjesta rada i 
mjesta stanovanja. 

- za prijevoz van područja grada kada državni 
službenik, odnosno namještenik, stanuje van grada 
u kojem se nalazi mjesto rada – prilože se dva 
dokaza i to: prijavnica ili drugi dokaz o mjestu 
stanovanja i pismeni dokaz firme  koju koristi za 
prijevoz o visini  troškova prijevoza mjesec dana ili 
visina cijene prijevoza u jednom pravcu, sa 
podacima o eventualnim umanjenjima cijene, ako 
takva  mogućnost postoji,  

2. Za ostvarivanje naknade za slučaj smrti prilaže se 
dokaz o smrti državnog službenika- namještenika, 
odnosno o smrti člana njihove porodice, 

3. Za ostvarivanje naknade za slučaj teže invalidnosti 
ili teške bolesti prilažu se sljedeći dokazi: 

- za jednokratnu novčanu pomoć na osnovu teške 
invalidnosti prilaže se nalaz zdravstvene ustanove 
kojim je utvrđena teža invalidnost od najmanje 60% 
za državnog službenika, odnosno namještenika ili 
člana njihove porodice, 

- za jednokratnu novčanu pomoć  na osnovu teške 
bolesti – prilaže se nalaz zdravstvene ustanove 
kojim je utvrđena teška bolest koja je predviđena u 
odredbi stava 3. člana 22. ovog Pravilnika,  

- Za jednokratnu novčanu pomoć iz stava 6. člana 22. 
ovog Pravilnika prilaže se dokaz zdravstvene 
ustanove o izvršenoj operaciji sa razlozima zbog 
kojih je operacija izvršena, 

- Za ostvarivanje naknade za troškove liječenja – 
prilažu se dva dokaza i to; nalaz zdravstvene 
ustanove u kojem je utvrđeno da se radi o liječenju 
teške invalidnosti ili liječenju teške bolesti, a drugi 
dokaz predstavlja pismeni akt zdravstvene ustanove 
o visini troškova liječenja  (faktura ili račun o visini 
plaćenih troškova). 

 
VI - SREDSTVA ZA PLAĆE , NAKNADE I  
        MATERIJALNE TROŠKOVE 
 
Sredstva za plaće, naknade plaća i naknade materijalnih 
troškova predviđenih ovim pravilnikom planiraju se u 
budžetu Općine. 
 
VII  ODLUČIVANJE O PRAVIMA  UTVRĐENIM  U  

        OVOM PRAVILNIKU  
 

Član 32. 
 
O svim primanjima koja su utvrđena u odredbama o 
ovog Pravilnika odlučuje se rješenjem koje donosi 
Općinski načelnik. 
Određena rješenja Općinski načelnik donosi po 
službenoj dužnosti , a određena rješenja na pismeni 
zahtjev državnog službenika i namještenika , na način 
predviđen ovim pravilnikom. 
Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti 
žalba Odboru državne službe za žalbe, u roku od 15 
dana od dana prijema rješenja. 
 

Član 33. 
 
Kada državni službenik i namještenik podnese zahtjev 
za ostvarivanje određenog prava utvrđenog u ovom 
Pravilniku, dužan je u zahtjevu navesti puni naziv prava 
koje traži, razloge za ostvarivanje tog prava i priložiti 
odgovarajuće pismene dokaze. 

 
Član 34. 

 
Rješenje o plaći u dispozitivu sadrži sljedeće podatke: 
lične podatke državnog službenika, odnosno 
namještenika , naziv radnog mjesta i službe u kojoj se 
nalazi radno mjesto, platni razred , koeficijent platnog 
razreda, iznos osnovice za plaću, broj godina radnog 
staža državnog službenika, odnosno namještenika koje 
se uzimaju u obračun za plaću i datum od kojeg se 
isplaćuje plaća. 
 
VIII– PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 35. 
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika  prestaje da važi : 
-  Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika 
i namještenika općinskih Službi za upravu  općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (Sl. Glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, broj 1/07); 3/09; 1/11) 

 
Član 36.  

Stupanje na snagu 
 

Ovj Pravilnik stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" a primjenjivat će se od 
01.07.2011.godine.   

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
192. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-348/11 
Datum:05.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Manjgafić Nermini 

 
I 

 
Manjgafić Nermini iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
100,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
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III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne općine. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
193. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2174/10 
Datum:05.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Grbavac Anti 

 
I 

 
Crbavac Anti iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 100,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne općine. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
194. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

-OPĆINSKI NAČELNIK- 
Broj: 02-14-87/11 
Datum:05.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Šišić Zlatki 

 
I 

 
Šišić Zlatki iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 50,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne općine. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
195. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-484/11 
Datum: 06.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10)  ,Opčinski načelnik d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
HNK ''Slogi'' Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 
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HNK ''Slogi'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 3.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana –transferi 
organizacijama iz oblasti sporta budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – za 
natjecanje 5 selekcija u ligi BiH. HNK ''Sloga'' je 
obavezna da  dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima ( i kopije računa ) Službi za privredu, 
finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br.09/10).   

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

IV 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
196. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-48-4/11 
Datum: 14.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12.Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
JU Centru za socijalni rad 

 
I 

 
JU Centru za socijalni rad općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od  
12.375,00 KM. 

II 
 

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Centar za socijalni rad Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – tekuće 
obaveze u mjesecu APRILU 2011.godine. 
 

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

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
197. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-49-4/11 
Datum: 14.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Crvenom križu  Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Crvenom križu Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 450,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Crveni križ Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu APRILU 2011.godine. 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
198. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-50-4/11 
Datum: 14.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10), i Odlukom o finansiranju 
političkih stranaka općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 09/10), 
Opčinski načelnik, d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-

Uskoplje 
I 

 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
8.050,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 323 – Transfer političkim strankama Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za 
namjene – finansiranje tekućih aktivnosti stranaka i 
klubova za mjesec APRIL i to kako slijedi: 
 
1.Transfer političkoj stranci SDA………………3.500,00 KM 
2.Transfer političkoj stranci HDZBiH…………1.260,00 KM 
3.Transfer političkoj stranci HDZ 1990………..840,00 KM 
4.Transfer političkoj stranci SBiH……………..1.400,00 KM 
5.Transfer političkoj stranci SDP……………….. 700,00 KM 
6.Transfer političkoj stranci HSP…………………350,00 KM 

 
III 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
199. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  

OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-51-4/11 
Datum: 14.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno 

 
I 

 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojnp, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
1.620,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Općinsko javno pravobranilaštvo Bugojno 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu APRILU 
2011.godine. 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
200. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-52-4/11 
Datum: 14.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
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Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gornji 
Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
DVD Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu u iznosu od 3.600,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Vatrogasno društvo Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu APRILU 2011.godine. 

 
III 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
201. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-53-4/11 
Datum: 14.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' 

I 
 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u 
iznosu od 2.250,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – DOM KULTURE Budžeta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2011. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu APRILU 2011.godine.  
 

III 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
202. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-518/11 
Datum: 15.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 

MRK ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 

 
MRK ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 3.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana –transferi 
organizacijama iz oblasti sporta budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – za 
tekuće aktivnosti. MRK ''Sloga'' je obavezna da  dostavi 
Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima  ( i kopije 
računa ) Službi za privredu, finansije i stradalnike rata 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 09/10).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1011310000143678 otvoren kod PBS banke  d.d. 
poslovnica Gornji Vakuf. 
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IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
203. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-513/11 
Datum: 15.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 

Udruženju logoraša općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 

Udruženju logoraša općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana –transferi 
udruženjima građana proisteklim iz rata budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
za tekuće poslovanje. Udruženje je obavezno da  
dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima ( i 
kopije računa o utrošenim sredstvima  ) Službi za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 20011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br.09/10).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1011310000284813 otvoren kod PBS banke  d.d. 
Ekspozitura Gornji Vakuf - Uskoplje. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
204. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
Broj: 02-14-1055-1/11 
Datum: 18.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Omladinskom Centru Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Omladinskom Centru Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 375,00 KM – II 
tranša. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima - NVO Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za 
namjene –za realizaciju projekta  « Danas djeca sutra 
roditelji «. Udruženje je obavezno da  dostavi Izvještaj 
o namjenski utrošenim sredstvima Službi za privredu, 
finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava( i 
kopije računa o namjenski utrošenim sredstvima ).  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 09/10).   

III 
             
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
3060240000272431 otvoren kod Hypo Group Alpe Adria 
Bank. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
205. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
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-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-522/11 
Datum: 18.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10)  ,Opčinski načelnik d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Župnom uredu Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Župnom uredu Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana – transferi za 
vjerske institucije budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu za namjene – za Uskrs. Župni 
ured je obavezna da  dostavi Izvještaj o namjenski 
utrošenim sredstvima ( i kopije računa ) Službi za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 09/10).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun  broj  3382802200322615 
otvoren kod UniCredit banke. 
 

IV 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
206. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-464/11 
Datum: 18.04.2011.godine 
 

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

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Udruženju udovica i roditelja poginulih hrvatskih 

branilaca domovinskog rata  Uskoplje 
 
I 

 
Udruženju udovica i roditelja poginulih hrvatskih 
branilaca domovinskog rata Uskoplje, Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u 
iznosu od 1.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana – transferi 
udruženjima građana proisteklim iz rata budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
za obavljanje redovnih aktivnosti.  
Udruga je obavezna da  dostavi Izvještaj o namjenski 
utrošenim sredstvima ( i kopije računa o utrošenim 
sredstvima  ) Službi za privredu, finansije i stradalnike 
rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 09/10).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedene udruge broj 
3382802200307580 otvoren kod UniCredit banke 
poslovnica Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
207. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-407/11 
Datum: 18.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
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br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10)  ,Opčinski načelnik d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Udruga HVIDRA Uskoplje - Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 
I 

 
Udruženju HVIDRA Uskoplje - Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana – transferi 
udruženjima građana proisteklim iz rata budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
za tekuće poslovanje. Udruga HVIDRA je obavezna da  
dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima ( i 
kopije računa o namjenski utrošenim sredstvima ) 
Službi za privredu, finansije i stradalnike rata općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i 
utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 09/10).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun  broj  3382802200040733  
otvoren kod UniCredit banke. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
208. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-448/11 
Datum: 18.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Međuopćinsko udruženje slijepih i slabovidnih 

Bugojno 
 

I 
Međuopćinskom udruženju slijepih i slabovidnih , 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima NVO iz 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
za namjene – za tekuće aktivnosti. Udruženje je 
obavezna da  dostavi izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima  ( i kopije računa ) Službi za privredu, 
finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 09/10).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1011300000567811 otvoren kod PBS banke  d.d. Filijala 
Bugojno. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
209. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-480/11 
Datum:19.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Ljubunčić Rasimu 
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I 

 
Ljubuničić Rasimu iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
130,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne općine. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
210. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-519/11 
Datum:19.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Filan Nailu 

I 
 
Filan Nailu iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 150,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne općine. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
211. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-527/11 
Datum:19.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 

Mršić Smajilu 
 
I 

 
Mršić Smajilu iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 50,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne općine. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
212. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-516/11 
Datum:19.04.2011.godine 
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Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Dževadu i Dževdi Haračić 

 
I 

 
Dževadu i Dževadi iz Bugojna, odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu u iznosu od 300,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
– TEKUĆE REZERVE Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu za namjene – jednokratna 
novčana pomoć – za presađivanje koštane srži. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva uplatiti 
na broj 3384002545851881 sa naznakom – donacija za 
lječenje Farisa Haračić – 40386540000. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
213. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-415/11 
Datum:19.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Admiru Ređanović 

 
I 

 
Admiru Ređanović iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
300,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
– TEKUĆE REZERVE Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu za namjene – jednokratna 
novčana pomoć – za izdavanje albuma «Poruka». 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva će se 
isplatiti pute 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
214. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-486/11 
Datum:19.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Duratbegović Senadu 

 
I 

 
Duratbegović Senadu iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
100,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne općine. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
215. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-529/11 
Datum:21.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Gudić Abdulahu 

 
I 

 
Gudić Abdulahu iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
100,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne općine. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
216. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-549/11 
Datum: 21.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 

izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
BZK «PREPOROD» Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

BZK «PREPOROD» Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 2.500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana – Transferi 
organizacijama iz oblasti kulture općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2010. godinu za namjene – posjeta 
udruženjima u Austriji.  
 
Udruga je obavezna da  dostavi Izvještaj o namjenski 
utrošenim sredstvima ( i kopije računa ) Službi za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 09/10).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udružnja broj 
1011310000219435 otvoren u PBS banci poslovnica 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
217. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-548/11 
Datum: 22.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
SKISO ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
SKISO ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana – transferi 
organizacijama iz oblasti sporta budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2010. godinu za namjene – 
pripreme i takmičenje u Drugoj ligi FBiH. SKISO ''Sloga'' 
je obavezna da  dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima ( i kopije računa o utrošenim sredstvima ) 
Službi za privredu, finansije i stradalnike rata općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i 
utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 09/10).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1990520108007363 otvoren kod Sparkasse banke  d.d. 
poslovnica Gornji Vakuf. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
218. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-314/10 
Datum: 22.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Dječjem vrtiću «Tratinčica» 

 

I 
 
Dječjem vrtiću «Tratinčic»  Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – Transferi ostalim udruženjima Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za 
namjene – tekuće poslovanje. Djećji vrtić «Tratinčica» 
je obavezno da dostavi izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima (i kopije računa ) Službi za privredu, 
finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 09/10).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će se odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun  broj 3060240000460223 
otvoren kod HYPO ALPE ADRIA BANK poslovnica Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
219. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-567/11 
Datum: 26.04.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
UDRUŽENJU «STOP OVISNOSTI» Gornji Vakuf – 

Uskoplje 
 
I 

Udruženju «STOP OVISNOSTI» Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. god. u iznosu od 
1.000,00 KM. 
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Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
– 614 324 – Transferi ostalim udruženjima - NVO 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
za namjene – za osnivanje Izviđačko ekološkog 
udruženja «JAVOR» . Udruženje je obavezno da dostavi 
izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije 
računa ) Službi za privredu, finansije i stradalnike rata 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2011.godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2012.godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. 
godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, 
br. 09/10).   

III 
  
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1995320091178593 otvoren kod SPARKASSE bank 
poslovnica Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
220. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-242/11 
Datum:06.05.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Suljaković Muji 

 
I 

 
Suljaković Muji iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
200,00 KM. 

II 
  
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu, finansije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva isplatiti 
putem blagajne općine. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
221. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-48-5/11 
Datum: 12.05.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12.Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
JU Centru za socijalni rad 

 
I 

 
JU Centru za socijalni rad općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od  
12.375,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 400 – Centar za socijalni rad Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – tekuće 
obaveze u mjesecu MAJU 2011.godine. 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
222. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 



Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-49-5/11 
Datum: 12.05.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Crvenom križu  Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Crvenom križu Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 450,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Crveni križ Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2011. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu MAJU 2011.godine. 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
223. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-50-5/11 
Datum: 12.05.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/10), i Odlukom o finansiranju 
političkih stranaka općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 09/10), 
Opčinski načelnik, d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-

Uskoplje 
I 

 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
8.050,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 323 – Transfer političkim strankama Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za 
namjene – finansiranje tekućih aktivnosti stranaka i 
klubova za mjesec MAJ i to kako slijedi: 
 
1.Transfer političkoj stranci SDA………………3.500,00 KM 
2.Transfer političkoj stranci HDZBiH…………...260,00 KM 
3.Transfer političkoj stranci HDZ 1990…………840,00 KM 
4.Transfer političkoj stranci SBiH……………..1.400,00 KM 
5.Transfer političkoj stranci SDP………………….700,00 KM 
6.Transfer političkoj stranci HSP………………….350,00 KM 

 
III 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
224. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-51-5/11 
Datum: 12.05.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno 

 
I 

 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojnp, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u iznosu od 
1.620,00 KM. 
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II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Općinsko javno pravobranilaštvo Bugojno 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu MAJU 
2011.godine. 

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

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
225. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-52-5/11 
Datum: 12.05.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
I 

 
DVD Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2011. godinu u iznosu od 3.600,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 –Vatrogasno društvo Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu MAJU 2011.godine. 
 

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

IV 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
226. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-53-5/11 
Datum: 12.05.2011.godine 
 
Na osnovu člana 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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 Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' 

I 
 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011. godinu u 
iznosu od 2.250,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 300 – DOM KULTURE Budžeta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2011. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu MAJU 2011.godine.  
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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