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Godina XIII, broj 6.                     12. 07. 2013.                Hrvatski jezik 

 
Općinsko vijeće: 
 
178. Na temelju članka 111. stavak 23. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje,(„Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje“, broj: 1/01 i 3/05) i članka 30. 
Poslovnika o radu Općinskog  vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje, („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“, broj: 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf-Uskoplje, na svojoj 4. sjednici održanoj dana  
04.07.2013. godine, d o n i j e l o  j e: 
 

Z A K L J U Č A K 
o nacrtu Poslovnika o  radu Općinskog vijeća 

Gornji Vakuf-Uskoplje 
  

1. Prihvata  se nacrt Poslovnika o rada Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, kao dobra osnova za 
izradu prijedloga Poslovnika o  radu, te utvrñuje 
obveza predlagatelja da na osnovama nacrta 
Poslovnika rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje, prijedloga i sugestija vijećnika Općinskog 
vijeća i drugih ovlaštenih predlagatelja utvrdi 
prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje i dostavi ga za prvu narednu 
sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog  dana, od dana 

objavljivanja u „Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-uskoplje“. 

 
Broj: 01-05-85/13                                                                      
Gornji Vakuf-Uskoplje,                                                               
04.07.2013. godine                                                                 
 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
179. Na temelju članka 2. Zakona o osnovama 
sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini 
("Službeni glasnik BiH", broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 
48/10 i 18/13) i članka 38. točke 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 4. sjednici 
održanoj dana 04.07.2013, godine, d o n i j e l o je: 
 

 
O D L U K U 

o osnovama sigurnosti prometa na cestama i 
ulicama općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
 
I - OPĆE ODREDBE 

 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom ureñuju se pitanja vezana za 
funkcioniranje i sigurnost prometa na lokalnim i 
nekategoriziranim cestama na području općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (u daljem tekstu: općina) i ulicama na 
području naseljenog mjesta Gornji Vakuf-Uskoplje (u 
daljem tekstu: urbanog područja općine) u pogledu 
mjera organizacije i regulacije prometa, brzine kretanja, 
prvenstva prolaska, dvosmjernih ulica, jednosmjernih 
ulica i ograničenja saobračaja, zaustavljanja i parkiranja 
motornih i drugih vozila, premještanja nepropisno 
zaustavljenih i parkiranih vozila, održavanja i radova na 
prometnicama, obučavanja kandidata za vozače 
motornih vozila i načina obavljanja dječjih igara i drugih 
aktivnosti na prometnicama. 
 
II - ORGANIZACIJA I REGULACIJA SAOBRAČAJA 
 

Članak 2. 
 
Na temelju mjera iz ove Odluke utvrñuje se režim 
odvijanja prometa na urbanom području općine koji se 
definira prometnim projektom, i koji je ugrañen u ovu 
Odluku. 
Promet na javnim cestama izvan urbanog područja 
općine definira se prometnim projektima tih cesta i 
ovom Odlukom. 
Poslove praćenja organizacije i regulacije prometa vrši 
nadležna Služba za lokalni razvoj i stambeno komunalne 
poslove općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Izmjene i dopune prometnog projekta vrši Općinsko 
vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

Članak 3. 
 
Tehničku regulaciju prometa na javnim površinama vrši 
općina, a isto se može povjeriti pravnoj i fizičkoj osobi, 
registriranoj za obavljanje tih poslova putom ugovora u 
postupku provedenom sukladno Zakonu o javnim 
nabavkama. 
Tehničkom regulacijom prometa u smislu ove Odluke 
smatra se postavljanje, uklanjanje, zamjena i 
održavanje prometne signalizacije (horizontalne, 
vertikalne i svjetlosne) i opreme na javnoj cesti ili ulici. 
Tehnička regulacija horizontalne, vertikalne i svjetlosne 
prometne signalizacije obavlja se na temelju prometnog 
projekta odnosno odredbi ove Odluke. 

 
Članak 4. 

 
Općinski načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje može 
privremeno zabraniti promet na javnoj cesti ili ulici iz 
nadležnosti općine ako se izvode radovi na 
rekonstrukciji ili popravci javne ceste, ulice ili objekata 
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uz cestu ili ulicu i ako se isti ne mogu izvesti bez 
obustave prometa. 
Općinski načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje, će 
aktom kojim odobrava obustavu prometa, odrediti 
vrijeme u kojem se promet obustavljanja u zavisnosti 
od opterećenja prometa, te potrebe za izvoñenje 
planiranih radova uz obvezu da o obustavi prometa 
obavijesti Policijsku postaju Gornji Vakuf-Uskoplje (u 
daljem tekstu: Policijska postaja). 
Općinski načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje dužan, 
je putom dostupnih sredstava informiranja, obavijestiti 
javnost o obustavi prometa iz prethodnog stavka. 
 

Članak 5. 
 
Policijska postaja prati stanje sigurnosti prometa na 
području općine, poduzima mjere sigurnog odvijanja 
prometa, sigurnosti regulacije prometa i druge mjere iz 
njene nadležnosti. 
Nadležna Policijska postaja dužna je godišnje 
izvještavati Općinskog načelnika i Općinsko vijeće o 
stanju sigurnosti prometa na području općine. 

 
Članak 6. 

 
Pod užim urbanim područjem općine smatra se prostor 
oivičen granicom koja polazi iz pravca Prozora-Rame od 
raskrižja za naselje Luke i Vrse i Ulice Uševice, iz pravca 
Bugojna od početka poslovne zone sa desne strane iz 
pravca Bugojna, iz pravca Novog Travnika od raskrižja 
za naselje Bistricu-Ulica Batuški lug, iz pravca naselja 
Paloč od križanja Ulice Paločki put s Ulicom Stjepana 
Radića, iz pravca naselja Uzričje od kraja Ulice Uzrički 
put, iz pravca naselja Ždrimci od rijeke Vrbas, iz pravca 
naselja Vrse od mosta na rijeci Vrbas (naselje Luke), iz 
pravca naselja Odvode od  Ulice Viseći most. 
 
1. Brzina kretanja 

 
Članak 7. 

 
Brzina kretanja motornih vozila na području urbanog 
dijela općine dopuštena je do 50 km/h. 
Brzina kretanja motornih vozila na lokalnim i 
nekategoriziranim cestama na području općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje dopuštena je do 70 km/h, a kroz 
naseljena mjesta do 50 km/h. 
 

Članak 8. 
 
Početak i završetak naseljenog mjesta, kao i ograničena 
brzina kretanja vozila moraju se obilježiti odgovarajućim 
prometa znakom na istom stupu. 
 
2. Prvenstvo prolaska 
 

Članak 9. 
 
Pravo prvenstva prolaska u odnosu na vozila sa 
regionalnih, lokalnih i nekategoriziranih cesta i gradskih 
ulica imaju vozila koja se kreću magistralnom cestom, 
pravo prvenstva prolaska u odnosu na vozila s lokalnih i 
nekategoriziranih cesta i gradskih ulica imaju vozila koja 
se kreću regionalnom cestom, pravo prvenstva prolaza 
u odnosu na vozila sa nekategoriziranih cesta i ulica u 
naseljima imaju vozila koja se kreću lokalnim cestama. 
 

Članak 10. 
 

Prvenstvo prolaska vozila odreñuje se u ulicama koje 
čine osnovu prometne mreže i to: 
 
- Ulica Vrbaska –dvosmjerna- iz pravca Bugojna ka 

Prozoru-Rami u odnosu na Ulice majke Terezije, 
Hrvoje Vukčić Hrvatinić, Matije Gupca, Branka 
Mikulića, Park, Hadžijusufovića sokak, 25. 
Novembar, Dun, Šehitluci, Zeleni put, Uševice i 
Gradska, te iz smjera Prozora-Rame ka Bugojnu u 
odnosu na Ulice Ždrimački put, Ćamila Sijarića, 
Vrški put, Mali dun, Alije Isakovića, Omladinska, 
Mehmed bega Stočanina, Bistrička cesta, Dobroška, 
Viseći most i Stjepana Tomaševića, s tim da se 
prometa na raskrižju Ulica Vrbaske sa Ulicama 
Bistrička cesta i Branka Mikulića prvenstveno 
regulira postavljenim svjetlosnim prometnim 
znacima, zatim vertikalnom i horizontalnom 
signalizacijom u slučaju obustave rada svjetlosne 
prometne signalizacije 

- Ulica Gradska – jednosmjerna -od križanja sa 
Ulicom Vrbaska do križanja sa Ulicom Fra Anñela 
Zvizdovića i Branka Mikulića u odnosu na Ulice 
Matije Gupca, Fra Grge Martića i Vladimira Nazora 

- Ulica Gradska – jednosmjerna-od križanja sa 
Ulicom Fra Anñela Zvizdovića i Branka Mikulića u 
pravcu križanja sa Ulicom Hadžijusufovića sokak u 
odnosu na Ulice Ridžalev sokak, Manovića sokak, 
Dizdaruša, Preporodova, Javić i  Hadžijusufovića 
sokak   

- Ulica Gradska – dvosmjerna-od križanja sa Ulicom 
Hadžijusufovića sokak i Ulicom Javić do križanja sa 
Ulicom Uševice. Od križanja sa Ulicom Uševice u 
odnosu na Ulice Uševice, Potok II, Šehitluci, Barica, 
Hadžijusufovića sokak i Javić, te od križanja sa 
Ulicom Hadžijusufovića sokak i Ulicom Javić u 
odnosu na Ulice Hadžijusufovića sokak, Javić, 
Ćamilija i Potok I 

- Ulica Gradska – jednosmjerna-od križanja sa 
Ulicom Uševice u pravcu križanja sa Ulicom 
Vrbaska u odnosu na Ulicu Uševice 

- Ulica Branka Mikulića –dvosmjerna- iz pravca 
križanja sa Ulicom Vrbaska u odnosu na Ulicu 
Gradska 

- Ulica Fra Anñela Zvizdovića – dvosmjerna-od 
križanja sa Ulicom Gradska do križanja sa Ulicom 
Kralja Tomislava i Ulicom Uzrički put – u cijeloj 
dužini u oba smjera u odnosu na Ulice Gradska, 
Partizanski put i Uzrički put 

- Ulica Kralja Tomislava –dvosmjerna- od križanja sa 
Ulicom Fra Anñela Zvizdovića u odnosu na Ulicu Fra 
Grge Martića, te od križanja sa Ulicom Matije 
Gupca u odnosu na Ulicu Silvije Strahimira 
Kranjčevića 

- Ulica Matije Gupca-dvosmjerna-ima prvenstvo 
prolaska u odnosu na Ulice Ive Andrića i dio Ulice 
Kralja Tomislava (zapadni dio ulice kod groblja)  

- Ulica Uzrički put-dvosmjerna- od križanja sa Ulicom 
Fra Anñela Zvizdovića prema naselju Uzričje u 
odnosu na Ulice Miroslava Krleže, Košute, Stjepana 
Radića, Kraljice Katarine i Kralja Tvrtka i iz pravca 
naselja Uzričje do križanja sa Ulicom Fra Anñela 
Zvizdovića u odnosu na Ulice Raduška, Ivana 
Gorana Kovačića, Antuna Branka Šimića i 
Napretkovu. 
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- Ulica Omladinska-dvosmjerna- u odnosu na Ulice 
Srebreničkih žrtava i  Mehmed bega Stočanina 

- Ulica Dizdaruša-dvosmjerna- u odnosu na Ulicu 
Ehlizevka sokak 

- Ulica Javić-dvosmjerna- u odnosu na Ulice 
Ehlizevka sokak i Hasana Kjafi Pruščaka 

- Ulica Ćamilija-dvosmjerna- u odnosu na Ulicu 
Hasana Kjafi Pruščaka  

- Ulica Mehmed bega Stočanina- jednosmjerna od 
križanja sa Ulicom Vrbaska u odnosu na Ulicu 
Srebreničkih žrtava i Ulicu tzv. Mala ulica Bililo , 
zatim dvosmjerni dio Ulice Mehmed bega Stočanina 
(kod zgrada KB-1,2 i 3) u odnosu na Ulicu 1. Marta  

- Ulica Bistrička cesta-dvosmjerna- od križanja sa 
Ulicom Vrbaska u odnosu na Ulice 1.Oktobar i 
Zvizde, te iz pravca naselja Bistrica do križanja sa 
Ulicom Vrbaska u odnosu na Ulice Batuška, 
Džemala Bijedića i Kućice. 

- Ulica Batuški lug-dvosmjerna- u oba smjera odnosu 
na Ulicu Radnička i priključne puteve 

- Ulica Đžemala Bijedića-dvosmjerna- od križanja sa 
Ulicom Bistrička cesta do križanja sa Ulicom Viseći 
most u odnosu na Ulice Vranička (sa odvojcima) i 
Viseći most, te od križanja sa Ulicom Viseći most u 
pravcu križanja sa Ulicom Bistrička cesta u odnosu 
na Ulice Viseći most, Ismeta Mujezinovića i Safet 
bega Bašagića 

- Ulica Ismeta Mujezinovića-dvosmjerna-u odnosu na 
Ulice Odvode VII, Odvode VIII, Safet bega 
Bašagića i odvojak Ulice Safet bega Bašagića 

- Ulica Vranička-jednosmjerna- od križanja sa Ulicom 
Viseći most prema zadnjem odvojku Vraničke ulice 
na istoku u odnosu na Ulice Odvode I, II, III, IV i V 
i sjeverni dio Ulice Viseći most, te u odnosu na 
odvojke Ulice Vranička 

- Ulica Paločki put-dvosmjerna- od spoja sa Ulicom 
Kralja Tomislava do mosta na rijeci Trnovača u 
odnosu na Ulice Silvije Strahimira Kranjčevića i iz 
pravca naselja Paloč ka križanju sa Ulicom Kralja 
Tomislava u odnosu na ulice Bare, Kneza 
Branimira, Ivana Pavla II i Stjepana Radića 

- Ulica Batuška-dvosmjerna- od križanja sa Ulicom 
Bistrička cesta do kraja ulice u oba smjera u 
odnosu na sve priključne Ulice Batuška I, II, III, IV 
i V, Ulica Mala, te Batuški gaj I, II, III, IV i V  

- Ulica Vrški put-dvosmjerna- prvenstvo prolaza u 
oba smjera u odnosu na priključne ulice i puteve  

- Ulica Luke-dvosmjerna- od kraja ulice na zapadu ka 
križanju sa Ulicom Ždrimački put u odnosu na Ulice 
Luke I, II i III 

- Ulica Ždrimački put-dvosmjerna- u odnosu na Ulicu 
Luke 

 
3. Dvosmjerne ulice 
 

Članak 11. 
  
Dvosmjerne ulice u smislu ove Odluke su: 
 
- Ulica Vrbaska 
- Dio Ulice Gradska (od križanja sa Ulicama Javić i 

Hadžijusufovića sokak do križanja sa Ulicom 
Uševice) 

- Ulica Branka Mikulića 
- Ulica Fra Anñela Zvizdovića 
- Ulica Bistrička cesta 
- Ulica Dizdaruša 

- Ulica Javić 
- Ulica Hasana Kjafi Pruščaka 
- Ulica Ćamilija 
- Ulica Kralja Tomislava 
- Ulica Matije Gupca 
- Ulica Paločki put 
- Ulica Omladinska 
- Ulica Srebreničkih žrtava 
- Dio Ulice Mehmed bega Stočanina (kod zgrada KB-

1,2 i 3) 
- Ulica Uzrički put 
- Ulica Bosanska 
- Ulica Šehitluci 
- Ulica Ive Andrića 
- Ulica Silvije Strahimira Kranjčevića 
- Ulica Herceg Stjepana Kosače 
- Ulica Potok I 
- Ulica Potok II 
- Ulica Ivana Pavla II 
- Ulica Kneza Branimira 
- Ulica Bare 
- Ulica Stjepana Radića  
- Ulica Kneza Domagoja 
- Ulica Miroslava Krleže 
- Ulica Kraljice Katarine 
- Ulica Kralja Tvrtka 
- Ulica Ivana Gorana Kovačića 
- Ulica Antuna Branka Šimića 
- Ulica Napretkova 
- Ulica Glavica 
- Ulica Partizanski put 
- Ulica Manovića sokak 
- Ulica Vrški put 
- Ulica Ćamila Sijarića 
- Ulica Alije Isakovića 
- Ulica Muhlisije Bošnjaka 
- Ulica Uševice 
- Ulica Ždrimački put 
- Ulica Luke 
- Ulica Luke I 
- Ulica Luke II 
- Ulica Luke III 
- Ulica Kamenice 
- Ulica Zvizde 
- Ulica Džemala Bijedića 
- Ulica Kućice 
- Ulica Odvode II 
- Ulica Odvode III 
- Ulica Odvode IV 
- Ulica Odvode V 
- Ulica Odvode VII 
- Ulica Odvode VIII 
- Odvojci Ulice Vranička prema spoju sa Ulicom 

Džemala Bijedića 
- Dio Ulice Vranička (od prvog odvojka Ulice Vranička 

na istoku prema groblju) 
- Ulica Ismeta Mujezinovića 
- Dio Ulice Safet bega Bašagića (od križanja sa 

Ulicom Džemala Bijedića do križanja sa odvojkom 
Ulice Safet bega Bašagića) 

- Ulica Dobroška 
- Ulica Hrvoje Vukčić Hrvatinić 
- Ulica Stjepana Tomaševića 
- Ulica majke Terezije 
- Ulica Viseći most 
- Ulica 1. Marta 
- Ulica Efendije Ahmeta Bureka 
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- Ulica Batuška 
- Ulica Batuška I 
- Ulica Batuška II 
- Ulica Batuška IV 
- Ulica Batuška V 
- Ulica Stara Batuša 
- Ulica Radnička 
- Ulica Kruščica 
- Ulica Mala 
- Ulica Batuški gaj I 
- Ulica Batuški gaj II 
- Ulica Batuški gaj III 
- Ulica Batuški gaj IV 
- Ulica Batuški gaj V 

 
4. Jednosmjerne ulice 
 

Članak 12. 
 
Odreñuje se jednosmjerni promet u ulicama: 
 
- dio Ulice Gradska od križanja sa Ulicom Matije 

Gupca prema križanju sa Ulicama Javić i 
Hadžijusufovića sokak 

- dio Ulice Gradska od križanja sa Ulicom Uševice 
prema križanju sa Ulicom Vrbaska-magistralni put 
M 16.2 

- Ulica Vladimira Nazora od križanja sa Ulicom Kralja 
Tomislava prema križanju sa Ulicom Gradska 

- Ulica Fra Grge Martića od križanja sa Ulicom 
Gradska prema križanju sa Ulicom Kralja Tomislava 

- Odvojak Ulice Vrbaska od spoja sa Ulicom Vrbaska 
prema Ulici Gradska (kod srednje škole) 

- Ulica Ridžalev sokak od križanja sa Ulicom 
Partizanski put prema križanju sa Ulicom Gradska 

- Ulica Košute od križanja sa Ulicom Uzrički put 
prema križanju sa Ulicom Stjepana Radića 

- dio Ulice Mehmed bega Stočanina od križanja sa 
Ulicom Vrbaska prema križanju sa Ulicom 
Omladinska 

- Ulica Hadžijusufovića sokak od križanja sa Ulicom 
Gradska prema križanju sa Ulicom Vrbaska 

- Ulica 25. Novembar od križanja sa Ulicom Gradska 
prema križanju sa Ulicom Dun 

- Ulica Dun od križanja sa Ulicom 25. Novembar 
prema križanju sa Ulicom Barica 

- Ulica Barica od križanja sa Ulicom Dun prema 
križanju sa Ulicom Gradska 

- Ulica Ehlizevka sokak od križanja sa Ulicom 
Dizdaruša prema križanju sa Ulicom Javić 

- Ulica Zeleni put od križanja sa Ulicom Gradska 
prema križanju sa Ulicom Vrbaska  

- Ulica Mali dun od križanja sa Ulicom Vrški put 
prema križanju sa Ulicom Vrbaska 

- Ulica Preporodova od križanja sa Ulicom Vrbaska 
prema križanju sa Ulicom Gradska 

- dio Ulice Vranička od križanja Ulicom Viseći most 
prema križanju sa zadnjim odvojkom Ulice Vranička 
na istoku 

- Ulica Odvode I od križanja sa Ulicom Bistrička cesta 
prema križanju sa Ulicom Vranička 

- Ulica Odvode VI od križanja sa Ulicom Ismeta 
Mujezinovića prema križanju sa Ulicom Viseći most 

- dio Ulice Safet bega Bašagića od križanja sa Ulicom 
Ismeta Mujezinovića preko odvojka Ulice Safet 
bega Bašagića prema križanju sa Ulicom Ismeta 
Mujezinovića  

- Ulica Park od križanja sa Ulicom Gradska prema 
križanju sa Ulicom Vrbaska 

- Ulica 1. Listopad od križanja sa Ulicom Gradska 
prema križanju sa Ulicom Bistrička cesta 

 
5. Ograničenja prometa 
 

Članak 13. 
 
U pojedinim ulicama i dijelovima ulica i cestama na 
području općine promet se može potpuno ili djelomično 
ograničiti iz posebnih razloga sigurnosti kada se time 
postiže veća sigurnost prometa ili njegovo uredno 
odvijanje. 
Ograničenja, iz prethodnog stavka, odreñuje ovom 
Odlukom Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, a kada 
to zahtijevaju razlozi održavanja javnog reda i mira i 
drugi hitni slučajevi koji ne trpe odlaganje, privremeno 
ograničenje može odrediti Policijska postaja Gornji 
Vakuf-Uskoplje uz obvezno izvještavanje MUP-a 
Kantona Središnja Bosna. 
Privremeno ograničenje odvijanja prometa odreñuje 
svojim aktom Općinski načelnik, na prijedlog nadležne 
Službe za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 14. 
 
Zabranjen je prometa teretnim motornim vozilima i 
autobusima osim kombi - teretnim motornim vozilima 
do 1,5 tone nosivosti na ulicama u užem urbanom 
području općine odnosno Ulicama Gradska (od 
benzinske pumpe INA do križanja sa Ulicom Javić i 
Hadžijusufovića sokak), Fra Anñela Zvizdovića, Fra Grge 
Martića, Vladimira Nazora, Branka Mikulića, Mala ulica 
kod srednje škole, Park, Preporodova, Dizdaruša, 
Manovića sokak, Ridžalev sokak, Javić i Ehlizevka sokak 
osim vozila za dostavaku ukupne mase do 10 t u 
vremenu od 6-8 i od 16-19 sati.  
Zabranjen je prometa teretnim motornim vozilima osim 
kombi - teretnim motornim vozilima do 1,5 tone 
nosivosti i vozilima vatrogasne službe Gornji Vakuf-
Uskoplje Ulicama  Mehmed bega Stočanina, 
Srebreničkih žrtava i Omladinska, osim vozilima za 
dostavaku ukupne mase do 10 t u vremenu od 6-8 i od 
16-19 sati.  

 
Članak 15. 

 
Zabranjen je promet na lokalnim i nekategoriziranim 
cestama i ulicama na širem urbanom području općine 
za teretna motorna vozila i autobuse čija ukupna masa 
prelazi 10 tona, osim na lokalnim cestama i ulicama sa 
zemljanim zastorom kolnika i cestama Karamustafići-
Dobrošin-Voljevac-Pridvorci-Mejnik, Voljevac-Jelići, 
Podgrañe-Voljice, Podgrañe-Bistrica, Gornji Vakuf-
Uskoplje-Bistrica do bivše tvornice Jassa, M 16.2 Sičaja-
Pidriš do raskrižja za Zastalaču i Trlicu i Gornji Vakuf-
Uskoplje-Vrse-Ždrimci na dijelu Ulice Ždrimački put na 
kojim se ukupna masa ovih vozila ograničava na 25 t. 
 

Članak 16. 
 

Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se bez 
odobrenja zadržavati na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
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Policijska postaja Gornji Vakuf-Uskoplje odredit će 
pravac kretanja i mjesta na kojima se mogu zadržavati 
vozila koja vrše prijevoz opasnih materija. 

 
Članak 17. 

 
Zabranjen je promet zaprežnih vozila na svim ulicama 
urbanog područja općine izuzev fijakera i drugih 
tradicionalnih vozila, uz odobrenje, prilikom kulturnih i 
drugih manifestacija. 

Članak 18. 
 
Na urbanom području općine nije dozvoljeno gonjenje 
stoke u krdu, stadu ili pojedinačno. 
 

Članak 19. 
 
Na mjestima i ulicama u kojima je ograničeno ili 
zabranjeno kretanje ili parkiranje vozila mogu se samo 
kretati ili zaustavljati sljedeća vozila: 
 
1. Vozila Hitne pomoći, vatrogasne službe, policijska 

vozila, vozila oružanih snaga i vozila pod pratnjom 
kada izvršavaju odreñeni zadatak. 

2. Vozila inspekcijskih organa kada vrše inspekcijski 
pregled. 

3. Vozila pogrebnih službi. 
4. Vozila komunalnih poduzeća, elektro i PTT, koja 

služe za održavanje čistoće, kanalizacije, vodovoda, 
grijanja, električnih i PTT radova, kada obavljaju 
radnje za koje su namijenjene. 

5. Vozila privrednih subjekata kada vrše razne hitne 
servisne usluge, 

6. Vozila ukupne mase do 10 tona kada vrše 
snabdijevanje domaćinstava, trgovinskih  i drugih 
subjekata u vremenu od 6-8 sati i od 16-19 sati. 

7. Vozila invalida sa oštećenjem donjih ekstremiteta, 
ako im to vozilo služi kao pomagalo u kretanju 

8. Vozila za pružanje tehničkih pomoći na cestama 
9. Vozila za slučaj hitnih intervencija 
10. Vozila za snabdijevanje grada od 22-08 sati koja 

imaju dozvolu od nadležne službe općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje 

 
Vozila iz ovog članka moraju biti propisno obilježena. 
 

Članak 20. 
 
U ulicama u kojima postoje ograničenja prometa za 
motorna vozila može se dopustiti promet za vozila kojim 
se vrši prijevoz grañevnog materijala za potrebe 
gradilišta i za vozila čiji vlasnici imaju objekte za 
stanovanje ili garaže u tim ulicama. 
Dozvole za vozila iz prethodnog stavka izdaje Općinski 
načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje uz prethodno 
utvrñeno činjenično stanje od strane Službe za lokalni 
razvoj i stambeno komunalne poslove. 
 
III - ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE VOZILA 
 

Članak 21. 
 
Zaustavljanje i parkiranje motornih vozila na javnim 
cestama i ulicama u naseljenim mjestima može se vršiti 
samo na način odreñen propisima o sigurnosti prometa 
na cestama i ovom Odlukom. 

Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje u svim 
dvosmjernim ulicama, ako prometnim znakovima ili 
oznakama na kolovozu nije drugačije odreñeno. 
U ulicama u kojima se promet odvija samo u jednom 
smjeru vozila se mogu parkirati na lijevoj ili desnoj 
strani u pravcu dopuštenog smjera kretanja, kako je 
regulirano prometnim znacima ili oznakama na 
kolovozu. 

Članak 22. 
 
Površine za autobusna stajališta, taxi stajališta, 
parkirališta za putnička, odnosno teretna motorna 
vozila, parkirališta za potrebe preduzeća i drugih 
pravnih lica, kao i način njihovog funkcioniranja na 
urbanom području općine u ulicama koje ne čine 
dijelove magistralnih i regionalnih cesta i na lokalnim i 
nekategoriziranim cestama utvrñuje Općinski načelnik 
na prijedlog nadležne Službe za lokalni razvoj i 
stambeno komunalne poslove općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
Utvrñivanje površina iz stavka 1. ovog članka u ulicama 
koje čine sastavni dio magistralnih iregionalnih cesta i 
na regionalnim i lokalnim cestama, utvrñuje se na način 
iz prethodnog stavka uz mišljenje i suglasnost 
nadležnog federalnog odnosno kantonalnog 
ministarstva za poslove prometa. 
Prijedlog za utvrñivanje površina iz prethodnog stavka 
mogu podnositi organi uprave, poduzeća, društva, 
ustanove, udruženja, mjesne zajednice i druga pravna 
lica. 
 

Članak 23. 
 
Autobusno stajalište je prostor odreñen za zaustavljanje 
autobusa radi sigurnog ulaska i izlaska putnika. 
Taxi stajališta su ureñene i označene površine na 
kojima se taxi vozila zadržavaju radi čekanja primanja 
putnika na prijevoz. 

Članak 24. 
 
Parkirališta, u smislu ove Odluke su ureñene i označene 
javne površine na kojima se mogu parkirati motorna i 
druga vozila. 
Parkirališta mogu biti opća i posebna. 
 

Članak 25. 
 
Opća parkirališta su površine namijenjene za parkiranje 
motornih i drugih vozila i čine sastavni dio ceste, 
odnosno ulice. 
Na općim parkiralištima mogu se parkirati putnička 
motorna vozila i kombi-teretna motorna vozila do 1,5 
tone nosivosti. 
Autobusi, teretna motorna i njihova priključna vozila 
osim kombi-teretnih motornih vozila iz prethodnog 
stavka, ne smiju se parkirati na općim parkiralištima, 
izuzev na mjestima na kojima je to prometnim znakom 
dozvoljeno. 
Na općim parkiralištima odreñeni prostori mogu biti 
namijenjeni i rezervirani isključivo za parkiranje vozila 
policije, javnih ustanova, invalidnih osoba i taxi 
prijevoza. 

 
Članak 26. 

 
Opća parkirališta odreñuju se na slijedećim lokacijama: 
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- U Ulici Gradska od križanja sa Ulicom Matije Gupca 
cijelom dužinom ulice do križanja sa Ulicom Fra 
Anñela Zvizdovića sa desne strane u dozvoljenom 
pravcu kretanja vozila 

- U Ulici Gradska od križanja sa Ulicom Branka 
Mikulića do Ulice Park upravno na gradski park sa 
lijeve strane ulice 

- U Ulici Gradska od Ulice Fra Anñela Zvizdovića do 
Ulice Dizdaruša sa desne strane u dozvoljenom 
smjeru kretanja 

- U Ulici Gradska na mjestu stare zgrade općine 
- U Ulici Gradska sa desne strane u dozvoljenom 

smjeru kretanja uz ogradu Džamije Mehmed bega 
Stočanina do križanja sa Ulicom Javić  

- U Ulici Gradska sa lijeve strane u dozvoljenom 
smjeru kretanja upravno na prostor ispred J.U. 
Ljekarne Gornji Vakuf-Uskoplje 

- U Ulici Kralja Tomislava od križanja sa Ulicom 
Matije Gupca sa desne strane ka križanju sa Ulicom 
Fra Grge Martića 

- U Ulici Fra Grge Martića sa desne strane u 
dozvoljenom smjeru kretanja vozila 

- U Ulici Srebreničkih žrtava na označenim parking 
prostorima uz kolnik 

- U Ulici Mehmed bega Stočanina od raskrižja sa 
dvosmjernim dijelom Ulice Mehmed bega Stočanina 
do raskrsnice sa Ulicom Omladinska sa lijeve strane 
ulice u dozvoljenom smjeru kretanja 

- U dvosmjernom dijelu Ulice Mehmed bega 
Stočanina na označenom parking prostoru uz kolnik 

- U Ulici Džemala Bijedića na označenim parking 
prostorima sa lijeve strane od križanja sa Ulicom 
Bistrička cesta ka križanju sa ulicom Safet bega 
Bašagića 

- U odvojku Ulice Džemala Bijedića na označenom 
parking prostoru 

- U Ulici Vladimira Nazora sa lijeve strane u 
dozvoljenom pravcu kretanja 

- U Ulici Branka Mikulića sa desne strane od 
„Fontane“ do prometne trake za desno skretanje 
na križanju sa Ulicom Vrbaska 

- U odvojku Ulice Gradska (kod srednje škole) sa 
desne strane u dozvoljenom smjeru kretanja od 
križanja sa Ulicom Vrbaska do križanja sa Ulicom 
Gradska 

- U Ulici Kneza Domagoja na parkiralištima uz ulicu 
- U Ulici Park sa lijeve strane ulice u dozvoljenom 

smjeru kretanja 
- U Ulici Preporodova sa lijeve strane u dozvoljenom 

smjeru kretanja (od Vrbaske ka Gradskoj) 
- U Ulici Hadžijusufovića sokak sa lijeve strane u 

dozvoljenom smjeru kretanja (od Ulice Gradske ka 
Ulici Vrbaska)   

- U Ulici Kućice sa desne strane ulice iza križanja sa 
Ulicom Bistrička cesta 

 
Na parkiralištima naznačenim u alinejama 1 do 21 ovog 
članka nije dozvoljeno parkiranje na dijelovima ulica koji 
se odnose na zabrane iz članka 33. stavak 1. Odluke, a 
isto se posebno odnosi na alineje 1, 7, 8, 10, 11, 14, 
15, 18, 19 i 20 ovog članka. 

 
Članak 27. 

 
Poduzeće ili druga pravna osoba ako im se povjeri 
upravljanje općim parkiralištima, dužno je na svakom 

parkiralištu odrediti najmanje po jedno parking-mjesto 
za invalide, koje mora biti vidno obilježeno. 

 
Članak 28. 

 
Posebna parkirališta su površine namijenjene za 
parkiranje motornih i drugih vozila i koja su isključivo 
izdvojena izvan kolnika. 
Na posebnim parkiralištima mogu se parkirati putnička i 
kombi-teretna motorna vozila do 1,5 tone nosivosti, bez 
priključnih vozila, izuzev ako prometnim znakom nije 
drugačije odreñeno. 

Članak 29. 
 
Posebna parkirališta koja pripadaju odreñenom objektu, 
koriste se isključivo za parkiranje motornih vozila 
korisnika tog objekta. 
Korisnik parkirališta iz prethodnog stavka ne može vršiti 
naplatu za parkiranje. 

 
Članak 30. 

 
Ulaz i izlaz putnika kao i parkiralište za autobuse 
odreñuje se na autobusnom kolodvoru u Ulici Vrbaska.  
Stajalište za ulaz i izlaz učenika osnovne škole Uskoplje 
odreñuje se u Ulici Kralja Tomislava kod pomoćnog 
igrališta HNK Sloga, a stajalište za ulaz i izlaz učenika 
osnovne škole Gornji Vakuf odreñuje se u Ulici 
Omladinska sa desne strane od križanja sa Ulicom 
Mehmed bega Stočanina. Nakon izvršenog izlaza 
učenika osnovnih škola iz autobusa, vozač autobusa je 
dužan sa vozilom napustiti navedena stajališta.  
Odreñuje se itinerar kretanja za autobuse za ugovoreni 
prijevoz učenika osnovne škole Uskoplje Ulicom Vrbaska 
preko Ulice Matije Gupca i Ulice Kralja Tomislava do i 
od škole, te po potrebi Ulicama Paločki put i Uzrički put 
do i od škole, a za prijevoz učenika osnovne škole 
Gornji Vakuf Ulicom Mehmed bega Stočanina preko 
Ulice Omladinska do i od škole. 
Parkiralište za teretna motorna vozila do 2 tone ukupne 
težine odreñuje se na prostoru stočne pijace izmeñu 
Janina i rijeke Kruščice. 
Parkiralište za teretna motorna vozila preko 2 tone 
ukupne težine odreñuje se: 
- U Ulici Gradska od spoja sa Ulicom Uševice do spoja 
sa magistralnim putom M 16.2 
Parkiralište za taksi prijevoz utvrñuje se u sklopu 
Autobusnog kolodvora u Ulici Vrbaska i 3 parkirna 
mjesta u Ulici Gradska upravno na zgradu J.U. Centar 
za obrazovanje i kulturu. 
 

Članak 31. 
 
Na pojedinim parkiralištima može se vremenski 
ograničiti parkiranje i uvesti naknada za parkiranje. 
Visinu naknade i način naplate za parkiranje, vrijeme 
ograničenja parkiranja odreñuje se aktom Općinskog 
vijeća na prijedlog Općinskog načelnika. 

 
Članak 32. 

 
Poslove upravljanja i održavanja općih parkirališta, 
Općinski načelnik može povjeriti, putom provedenog 
postupka sukladno Zakonu o javnim nabavkama, 
poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. 
Poduzeće ili druga pravna osoba iz prethodnog stavka 
dužno je da parkirališta održava u skladu sa Zakonom. 
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Članak 33. 
 
Pored slučajeva predviñenih propisima o sigurnosti 
prometa na cestama zabranjeno je parkirati vozilo: 
- na kolniku ispred ulaza na mjesto na kome se 

nalaze posude za smeće, 
- na protupožarnim putevima, 
- na ulazu u trafo-stanice, na šahtovima vodovodnih, 

kanalizacijskih,elektro i PTT, 
- na prometnim površinama koje služe kao kolni 

prilazi javnim objektima, zgradama, garažnim 
pristupima i privatnim kolnim prilazima 

- Na trotoarima je zabranjeno zaustavljanje i 
parkiranje vozila, izuzev ako to nije regulirano 

- prometnim znakom i/ili oznakama na kolniku. 
 
 
IV-PREMJEŠTANJE NEPROPISNO   
     ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA 
 

 
Članak 34. 

 
Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih 
vozila Općinski načelnik može povjeriti ovlaštenom 
poduzeće u postupku provedenom sukladno Zakonu o 
javnim nabavkama. 
Meñusobna prava i obveze kao i iznos sredstava i način 
raspodjele istih koji pripadaju općini Gornji Vakuf-
Uskoplje izmeñu općine Gornji Vakuf-Uskoplje i 
ovlaštenog poduzeća kojem budu povjereni poslovi iz 
stavka 1. ovog članka regulirat će se posebnim 
ugovorom. 
Način premještanja, mjesto, čuvanje, naplatu, način 
preuzimanja kao i ostale mjere vezane za premještanje 
nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila odreñuje 
svojim aktom Općinski načelnik, na prijedlog nadležne 
Službe za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
  

Članak 35. 
 
Na mjestima gdje je dozvoljeno zaustavljanje i 
parkiranje vozila zabranjeno je ostaviti neispravno i 
karambolirano vozilo duže od 48 sati. 
Ako službenik policije ili komunalni inspektor utvrdi da 
se na površini javnog prometa nalazi vozilo ostavakljeno 
na način iz prethodnog stavka, odredit će da se takvo 
vozilo ukloni o trošku njegova vlasnika, odnosno 
korisnika i premjesti na za to odreñeno mjesto. 
Ako je vlasnik odnosno korisnik nepoznat, vozilo će se 
ukloniti na teret sredstava općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

 
Članak 36. 

 
Za vrijeme čišćenja snijega sa površina javnog prometa, 
vlasnici odnosno korisnici vozila dužni su da svoja vozila 
uklone sa navedenih površina. 
Ovlašteno poduzeće koje čisti snijeg, dužno je prije 
čišćenja ili razgrtanja snijega putom dostupnih 
sredstava informiranja obavijestiti vlasnike odnosno 
korisnike vozila da uklone svoja vozila sa kolnika. 
Ako vlasnik odnosno korisnik vozila ne postupi na način 
predviñen u prethodnom stavaku,vozilo će se ukloniti o 
trošku njegovog vlasnika, odnosno korisnika vozila 
 

V - ODRŽAVANJE PROMETNICA 
 
 

Članak 37. 
 
Održavanje javnih cesta i ulica na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje vrši se u skladu sa Pravilnikom o 
održavanju javnih puteva ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 69/10 i 3/11) . 
 
1. Radovi na prometnicama 

 
Članak 38. 

 
Općinski načelnik može odobriti privremenu regulaciju 
prometa na cestama i ulicama iz nadležnosti općine, 
zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravke grañevnih 
objekata i instalacija, uz obvezno obavještavanje 
nadležne policijske stanice i javnosti. 
Odobrenje se izdaje na zahtjev pravnih ili fizičkih osoba 
koje izvode radove na kolniku ili drugoj javnoj 
prometnoj površini. 
Uz zahtjev se prilaže opis radova, vrijeme izvoñenja 
radova, te prijedlog privremene regulacije prometa. 
Zbog razloga iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik 
može, uz obavijest nadležnoj Policijskoj stanici, 
privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu 
izvesti bez obustave prometa. 
O poduzetim mjerama iz stavka 1. i 4. ovog članka, 
Općinski načelnik je dužan informirati javnost putom 
dostupnih sredstava informiranja. 

 
Članak  39. 

 
U vrijeme izvoñenja radova privremena regulacija 
prometa i sami radovi moraju se, od strane izvoñača 
radova, obilježiti propisanom prometnom signalizacijom. 
 

Članak 40. 
 
Po završetku radova na prometnice ista se mora odmah 
dovesti u stanje prije izvoñenja radova uz uklanjanje 
privremene prometne signalizacije. 
 

Članak 41. 
 
Kvarove vodovodnih, kanalizacijskih i drugih ureñaja, 
koji se pojave na prometnim površinama, a 
predstavakljaju opasnost sigurnog odvijanja prometa, 
nadležni organi ili preduzeća koja ih održavaju dužni su 
odmah otkloniti, a najkasnije u roku od 24 sata. 
Za vrijeme trajanja kvara ureñaja iz prethodnog stavka 
nadležni organi ili pravne osobe dužni su poduzeti 
mjere za sigurno odvijanje prometa. 
 

Članak 42. 
 

Ako se dio kolnika ili trotoara ne može koristiti za 
promet vozila ili pješaka zbog privremene opasnosti 
(odronjavanje fasada, skidanje snijega ili drugih 
razloga) vlasnik, odnosno korisnik prostora ili izvoñač 
radova dužan je na trotoaru ili kolniku postaviti branike 
i odgovarajuću prometnu signalizaciju, kao i branike po 
dužini kojima će se potpuno zatvoriti opasna zona, 
odnosno omogućiti sigurno odvijanje prometa vozila i 
pješaka u granicama u kojima je to izvodljivo. 
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Članak 43. 
 
Prometnice se,  po pravilu, ne mogu koristiti za utovar 
ili istovar robe – materijala. 
Izuzetno je dozvoljeno, ako za to nema drugih 
mogućnosti, istovariti na trotoaru – bankini ili kolniku 
ogrijevni ili grañevinski materijal ako se time ne 
ugrožava sigurnost odvijanja prometa. 
Roba ili materijal iz prethodnog stavka sa kolnika ili 
trotoara – bankine se mora očistiti najkasnije u roku od 
48 sati, a prometnica se mora očistiti, a po potrebi i 
oprati. 

Članak 44. 
 
Na kolniku i trotoaru je zabranjeno vršenje pranja i 
popravki vozila i drugih radnji koje ometaju promet 
pješaka i vozila. 
Izuzetno, na licu mjesta mogu se vršiti nužne opravke 
na vozilu nastale u toku vožnje, samo ako se kvar na 
drugačiji način ne može otkloniti, pod uvjetom da se 
time ne ometa uredno i sigurno odvijanje prometa. 
 
2. Cestovni pojas 

Članak 45. 
 
U cestovnom pojasu na cestama i ulicama u nadležnosti 
općine, pored prometne signalizacije dopušteno je 
postavljanje znakova, informacija, reklamnih panoa i 
natpisa u skladu sa propisanim uvjetima iz važećih 
pravilnika o prometnoj signalizaciji i pravilnika o 
turističkoj i ostaloj signalizaciji. 
Postavljanje znakova, informacija, reklamnih panoa i 
natpisa odobrava nadležna Služba za prostorno 
planiranje, imovinsko pravne poslove i katastar općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje na temelju propisane 
dokumentacije. 
Za postavljanje znakova, informacija, reklamnih panoa i 
natpisa plaća se naknada u korist općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
Visinu naknade iz prethodnog stavka aktom utvrñuje 
Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika. 
 

Članak 46. 
 
Prilikom postavakljanja znakova, informacija, reklamnih 
panoa i natpisa iz prethodnog članka, kao i drugog 
zauzimanja javnih prometnih površina moraju biti 
zadovoljeni sljedeći prometni uvjeti i ograničenja: 
- širina slobodnog prolaza za pješake mora iznositi 

najmanje 1,6 m, 
- ne smije se ugrožavati kut preglednosti na 

raskrižjima, protočnost ili sigurnost, prometa, 
- pješaka i vozila, 
- ne smiju se zauzimati definirana parkirališta. 
 
3. Priključivanje na javnu cestu 
 

Članak 47. 
 
Pod priključkom i prilazom na javnu cestu smatra se 
spoj javne ceste i svih površina sa kojih se vozila 
direktno uključuju i isključuju u promet na javnu cestu. 
Priključivanje iz prethodnog stavka može se izvesti na 
temelju Pravilnika o utvrñivanju uvjeta za projektiranje i 
izgradnju priključaka i prilaza („Službene novine 
Federacije BiH“ broj 48/03). 

Priključivanje sa ceste i ulice iz nadležnosti općine izvodi 
se na temelju odobrenja koje izdaje Službe za lokalni 
razvoj i stambeno komunalne poslove općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, na temelju propisane dokumentacije. 
 
VI - OBUKA KANDIDATA ZA VOZAČE MOTORNIH   
       VOZILA 

Članak 48. 
 
Obučavanje kandidata za vozače motornih vozila vrše 
auto-škole na za to ureñenorn poligonu, pojedinim 
cestama i ulicama u urbanom području općine sa 
posebno obilježenim vozilima. 
 

Članak 49. 
 
Početna obuka u upravljanju motornim vozilom, vrši se 
na ureñenom poligonu. 
 

Članak 50. 
 
Lokaciju za poligon za početnu obuku kandidata za 
vozače motornih vozila, odreñuje aktom Općinski 
načelnik na prijedlog auto-škola, državnih organa i 
pravnih osoba, a na temelju stručnog mišljenja Službe 
za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove i Službe 
za prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i 
katastar općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 51. 
 
Radi sigurnog i neometanog odvijanja prometa, 
zabranjeno je obučavanje kandidata u 
upravljanju motornim vozilima na užem urbanom 
području općine definirano člankom 6. ove Odluke, 
srijedom u vremenu od 8,00 - 13,00 sati. 
 
VII - DJEČJE IGRE I DRUGE AKTIVNOSTI NA   
         PROMETNICAMA 
 

Članak 52. 
 
Općinski načelnik, uz stručno mišljenje Službe za lokalni 
razvoj i stambeno komunalne poslove općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, može odrediti ulice u kojima će se 
održavati dječje igre (klizanje, sanjkanje, igre loptom, 
voženje na koturaljkama i romobilu, dječjem biciklu i 
sl.) na prijedlog grupe grañana, dječjih vrtića, škola, 
udruga i drugih ustanova. 
U vrijeme održavanja dječjih igara iz prethodnog 
stavka, mora biti zabranjen promet za motorna vozila 
uz obvezno postavljanje odgovarajuće prometne 
signalizacije. 

 
Članak 53. 

 
Sportske, kulturne i druge priredbe i aktivnosti na 
javnoj cesti, ulici i drugim prometnim površinama ne 
smiju se održavati bez odobrenja. 
Odobrenje iz prethodnog stavka izdaje nadležna 
Policijska postaja u suradnji sa općinom. 
Izuzetno, za priredbe i aktivnosti koje se održavaju u 
uvjetima uobičajenog odvijanja 
prometa nije potrebno odobrenje iz stavka 1. ovog 
članka. 
 
VIII – NADZOR 
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Članak 54. 
 
Nadzor nad provoñenjem ove Odluke vršit će nadležna 
Policijska postaja  MUP-a Srednjobosanskog Kantona, 
nadležne službe općine Gornji Vakuf-Uskoplje odnosno 
Službe za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove i 
Služba za prostorno planiranje, imovinsko pravne 
poslove i katastar općine Gornji Vakuf-Uskoplje i 
nadležni inspektori općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
IX - KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 55. 
 
Novčanom kaznom od 600 KM kaznit će se za prekršaj 
poduzeće ili druga pravna osoba: 
1. Ako ne vrši tehničku regulaciju prometa na javnim 

površinama sukladno sa člankom 3. ove Odluke 
2. Ako ne vrši održavanje općih i posebnih parkirališta 

i ako ne organizira naplatu naknade, za parkiranje 
vozila sukladno sa člankom 31. i 32. ove Odluke. 

3. Ako ne održava ceste i ulice u gradu koje ne čine 
dijelove magistralnih i regionalnih cesta (članak 
37.). 

4. Ako vrši priključivanje na javnu cestu suprotno 
odredbama članka 47. stavak 2. i 3. 

Za prekršaje iz prethodnog stavka kaznit će se 
novčanom kaznom od 100 KM odgovorna osoba u 
preduzeću ili drugoj pravnoj osobi. 
 

Članak 56. 
 
Novčanom kaznom od 300 KM kaznit će se fizička 
osoba koja samostalno obavlja djelatnost, ako učini 
prekršaj iz članka 47. 

Članak 57. 
 
Novčanom kaznom od 500 KM kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba ili osoba koja obavlja samostalnu 
gospodarsku djelatnost, ako: 
1. Na parkiralištu ne odredi i ne obilježi parking mjesto 

za invalide (članak 27.), 
2. Vrši naplatu parkiranja na posebnim parkiralištima iz 

članka 29. ove Odluke, 
3. Za privremenu regulaciju prometa za potrebe 

izgradnje, rekonstrukcije i popravke objekata 
iinstalacija ne osigura odobrenje iz članka 38. ove 
Odluke, 

4. Privremenu regulaciju prometa, u vrijeme izvoñenja 
radova na prometnici, ne obilježi propisanom 
prometnom signalizacijom (članak 39.), 

5. Po završetku radova na prometnici, istu ne dovede u 
stanje prije izvoñenja radova i ne ukloni privremenu 
prometnu signalizaciju (članak 40.), 

6. Ne poduzme mjere za sigurno odvijanje prometa u 
slučajevima iz članka 41. stavak 1. ove Odluke, 

7. Ne postupi po odredbama članka 42. ove Odluke, 
8. Po utovaru ili istovaru robe – materijala iz članka 43. 

stavak 2. u predviñenom roku ne očisti i po potrebi 
opere prometnicu (članak 43. stavak 3.) 

9. U cestovnom pojasu postavalja znakove, 
informacije, reklamne panoe, natpise i dr. u 
suprotnosti sa odredbama članka 45. i 46. ove 
Odluke, 

10. Sportske, kulturne i druge priredbe i aktivnosti na 
javnoj cesti, ulici i drugim prometnim površinama 
održava bez odobrenja (članak 53.) 

Za prekršaje iz prethodnog stavka kaznit će se 
novčanom kaznom od 50 KM odgovorno lice u pravnoj 
osobi. 

Članak 58. 
 
Novčanom kaznom od 100 KM kaznit će se za prekršaj: 
1. Vozač vozila koje prevozi opasne materije ako se 

kreće i zadržava suprotno odredbama članka 16. 
ove Odluke, 

2. Vozač koji ostavi neispravno i karambolirano vozilo 
duže od 48 sati (članak 35.). 

3. Vozač instruktor koji vrši obuku kandidata za 
vozača suprotno odredbama članka 51. ove 
Odluke. 

 
Članak 59. 

 
Novčanom kaznom od 50 KM kaznit će se na licu mjesta 
za prekršaj: 
1. Vozač ili druga osoba koja na kolniku i trotoaru vrši 

pranje, popravku vozila, pruža zanatske i druge 
usluge (članak 44.). 

2. Vozač instruktor koji vrši početnu obuku kandidata 
za vozača suprotno odredbama članka 49. ove 
Odluke. 

Članak 60. 
 
Novčanom kaznom od 30 KM kaznit će se na licu mjesta 
za prekršaj: 
1. Vozač koji upravlja zaprežnim vozilom ili osoba koja 

goni stoku suprotno odredbama članka 17. i 18.) 
ove Odluke. 

2. Vozač koji se kreće vozilom bez odgovarajuće 
dozvole nadležnog organa ulicama u kojima je 
ograničen promet (članak 20.). 

3. Vozač koji parkira vozilo suprotno odredbama 
članka 25., 28., 30., 31. i 33. ove Odluke. 

4. Vozač koji ne ukloni vozilo sa površina javnog 
prometa za vrijeme čišćenja snijega (članak 36. 
stavak 1.). 

 
Članak 61. 

 
Za prekršitelje iz odredbi članka 
7.,9.,10.,12.,13.,14.,15.,19.,21.,23. i 52. ove Odluke 
Primjenjivat će se kaznene odredbe iz Zakona o 
osnovama sigurnosti prometa na cestama Bosne i 
Hercegovine. 

Članak 62. 
 
Za prekršaj propisa o prometu koji učini maloljetnik 
kaznit će se novčanom kaznom propisanom za učinjeni 
prekršaj roditelj, staratelj maloljetnika ako je prekršaj 
učinjen kao posljedica propuštanja staranja o 
maloljetniku. 
 

Članak 63. 
 
Novčane kazne naplaćene za prekršaje po ovoj Odluci 
prihod su proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje, a 
koriste se za financiranje preventivnih aktivnosti u 
cestovnom prometu (informativno-propagandna 
aktivnost, unapreñenje prometno-tehničke kulture, 
edukacija mladih u prometu i dr.). 
 
X - ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 64. 
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti  
Odluka o sigurnosti prometa na cestama općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (“Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”, broj 1/02 i 1/13). 
 

Članak 65. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u “Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje”. 
Broj: 01-27-64/13 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
04.07.2013. godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
180. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i članka 30. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje» broj: 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf – Uskoplje na  svojoj 6.  sjednici  održanoj  dana 
04.07. 2013. godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o nacrtu Zoning plana dijela prostora Raduša 
 i pristupnog puta i prilaza iz Voljica 

 
1. Prihvata se nacrt Zoning plana dijela prostora 

Raduša i pristupnog puta i prilaza iz Voljica, kao 
dobra osnova za izradu prijedloga Zoning plana, te 
utvrñuje obveza predlagaču na osnovama nacrta 
Zoning plana, primjedbi i  sugestija vijećnika i 
drugih ovlaštenih predlagatelja, utvrde konačan 
prijedlog  Zoning plana i dostave ga za prvu 
narednu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

 
2. Zaključak stupa  na snagu osmog dana, od dana 

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

 
Broj;01-23-84/13 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
04.07.2013.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
181. Na temelju članka 38. točka 4. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje (“Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje”,broj:1/01,3/05),  i članka 5. i 9. Zakona 
o Proračunima  u    Federaciji   BiH  (“Službene novine 
FBiH”, broj: 19/06, 76/08, 5/09,32/09, 51/09, 
9/10,36/10,45/10 i 25/12) Općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf - Uskoplje na svojoj 6. sjednici održanoj 
dana 04.07.2012.godine, d o n o s i : 
 

O D L U K U 
O usvajanju Dokumenta okvirnog proračuna 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje 2014.-2016. 

godina 
 

I 
 

Usvaja se Dokument okvirnog proračuna općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za razdoblje 2014.-2016. godina. 
 

II 
 

Dokument okvirnog proračuna čini sastavni dio ove 
Odluke 

 
III 

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

 
Broj: 01-14-74/13                     
Gornji Vakuf-Uskoplje,            
04.07.2013.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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Tabela 1.: Ostvarenje i prognoza poreznih i neporeznih prihoda za razdoblje 2014.-2016. 
 

 

 
 
Tabela 2.: Plaće i broj uposlenih za razdoblje 2012.-2016. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ostvareno Prognoza/Plan Projekcija 

Vrsta prihoda 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

I Poreski prihodi  2.429.323 2.640.000 2.348.000 2.574.000 2.700.000 

Porez na dobit 4.117 10.500 5.000 6.000 7.000 

Porez na plaće 64.817 50.000 60.000 65.000 70.000 

Porez na imovinu 173.372 165.000 170.000 180.000 200.000 

Porezi na dobra i usluge  2.488 9.000 8.000 7.000 6.000 

Porez na dohodak 341.692 406.000 350.000 370.000 400.000 

Prihodi od indirektnih poreza 1.840.700 1.994.500 1.750.000 1.940.000 2.010.000 

Ostali porezi  2.147 5.000 5.000 6.000 7.000 

II Neporezni prihodi 1.204.666 1.285.000 1.301.000 1.332.000 1.383.000 

III Tekuće potpore 193.909 250.000 250.000 270.000 300.000 

IV Kapitalni primici 287.656 1.170.000 1.000.000 950.000 1.000.000 

V Kredit  1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 

UKUPNO 4.115.554 6.345.000 6.185.000 6.626.000 6.383.000 

Opis Ostvareno Prognoza/Plan Projekcija 

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Općinske vlasti     

Ukupno bruto plaće i naknade i doprinosi 1.262.905 1.408.500 1.437.000 1.463.000 1.489.000

Prosječna bruto plaća i naknade 22.552 25.143 25.210 25.224 25.237

Ukupno zaposlenih 51 56 57 58 59
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Tabela 3.: Ostvarenje i procjena proračuna po ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2014.-2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ostvareno Prognoza/Plan Projekcija 

 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Ukupno plaće 
 1.262.905 1.408.500 1.437.000 1.463.000 1.489.000

Bruto plaće 
 1.014.743 1.102.500 1.120.000 1.138.000 1.158.000

Naknade  

 141.980 184.000 190.000 195.000 198.000
Doprinosi  

 106.182 122.000 127.000 130.000 133.000
Materijalni troškovi 

 773.523 872.500 900.000 920.000 940.000
Transferi 

 1.111.091 1.134.000 1.160.000 1.185.000 1.210.000
Subvencije 

 402.978 318.000 325.000 340.000 350.000
Transferi pojedincima 

 163.016 163.000 175.000 180.000 190.000
Transf. dr. razinama vlasti 

 506.971 603.000 610.000 615.000 620.000
Ostali 

 38.126 50.000 50.000 50.000 50.000
Kapitalni grantovi 

 1.393.226 2.830.000 2.755.000 2.800.000 2.644.000
Otplate glavnice i kamata 

                           115.000 360.000 400.000           400.000
Nabavka stalnih sredstava  1.393.226 2.715.000 2.438.000 2.558.000 2.244.000
Ostalo 

 75.533 100.000 100.000 100.000 100.000
 
UKUPNO 
  

4.616.278 
 

6.345.000 
 

6.399.000 
 

6.626.000 
 

6.383.000
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Tabela 4.: Izvršenje i projekcija potrošnje po funkcionalnoj klasifikaciji za razdoblje 2014.-2016. 
 

  Ostvareno Prognoza/Plan Projekcija 

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

KM KM KM KM KM 

Opće vladine usluge      

Aktivnosti općih javnih službi 2.036.428 2.236.000 2.337.000 2.383.000 2.429.000 

Aktivnosti odbrane      

Aktivnosti javnog reda i sigurnosti      

Društvene djelatnosti 1.013.341 1.027.000 1.025.000 1.035.000 1.050.000 

Aktivnosti obrazovanja 216.077 220.000 225.000 230.000 235.000 

Aktivnosti zdravstva 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Aktivnosti socijalnog osiguranja 157.000 168.000 170.000 175.000 180.000 

Stambeno-komunalne aktivnosti 514.714 512.000 500.000 500.000 500.000 

Kulturne, rekr. i religijske aktivnosti 120.550 122.000 125.000 125.000 130.000 

Ekonomske usluge 1.566.509 3.082.000 3.037.000 3.208.000 2.904.000 

Aktivnosti vezane za gorivo i energiju 14.955 36.000 35.000 35.000 35.000 

Aktiv. vezane za poljopr. i vodogospodarstvo 3.500 33.500 35.000 35.000 50.000 

Aktivnosti rudar. i mineralnih resursa      

Aktivnosti prometa i komunikacija 349.473 350.000 500.000 1.000.000 1.000.000 

Ostale ekonomske aktivnosti 1.123048 2.562.500 2.367.000 2.038.000 1.719.000 

Ostale neklasificirane aktivnosti – tekuće rezerve 75.533 100.000 100.000 100.000 100.000 

 
Ukupna potrošnja 

 
4.616.278 

 
6.345.000 

 
6.399.000 

 
6.626.000 

 
6.383.000 

 
 
 

 
 PREDSJEDNIK 

      OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marinko Krajina, dipl.ing. 

                                    «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

 
 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 6/13     12. 07. 2013                                 Strana : 158 

182. Na temelju članka 6. i 61.Zakona o grañevnom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene 
novine Federacije BiH»broj 25/03,16/04,67/05) i članka 
32.Odluke o grañevnom zemljištu ( «Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje«broj 2/05)a postupajući 
po službenoj dužnosti na prijedlog Općinskog načelnika 
općine Gornji Vakuf- Uskoplje, u predmetu rješavanja 
imovinsko pravnih odnosa na lokalitetu zgrade Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, Općinsko vijeće Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 
04.07.2013. godine, d o n i  j e l o   j e 

 
R J E Š E NJ E 

 
1. Na grañevnom zemljištu označenom kao k.č. 

1293/10  u površini od  686 m2  koja je nastala 
cijepanjem od k.č.1293/4 upisana u zk uložak br. 
207 k.o Gornji Vakuf ( podatak starog premjera) 
kojoj odgovara parcela označena kao k.p. 1146 u 
površini od 581m2 k.o.Gornji Vakuf upisana u 
popisni list broj korisnika 1202 i parcela označena 
kao k.č.1149/2 u površini od 105 m2, nastala 
cijepanjem od k.č. 1149  iste k.o, upisana  u 
popisni list broj korisnika 1016 k.o Gornji Vakuf 
(podatak novog premjera),utvrñuje se pravo 
vlasništva u korist Općine Gornji Vakuf- Uskoplje sa 
dijelom   1/1. 

 
2. Obračun naknade za dodijeljeno zemljište i obračun 

naknade za pogodnost zemljišta (renta) nije izvršen 
obzirom da se radi o legalizaciji i uknjižbi zgrade 
Općine u ulici Bistrička cesta. 

 
3. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da nakon pravomoćnosti ovog rješenja i 
prijavnog lista izvrši upis prava vlasništva na 
zemljištu iz točke1.  dispozitiva  ovog rješenja  u  
korist  Općine Gornji Vakuf- Uskoplje sa dijelom 
1/1. 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Služba za imovinsko pravne poslove i katastar općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje na prijedlog Općinskog načelnika 
Općine Gornji Vakuf- Uskoplje po službenoj dužnosti 
pokrenula je postupak u  predmetu rješavanja 
imovinsko pravnih odnosa na lokalitetu zgrade općine  
Gornji Vakuf-Uskoplje u Ulici Bistrička cesta. 
 
Razmatrajući gore navedeni prijedlog Načelnika općine 
Gornji Vakuf- Uskoplje ova služba je provela postupak 
te izvršila uvid u urbanističku suglasnost broj: 07/5-23-
672 od 03.06.2013 godine, u zemljišnoknjižni izvadak  
iz zk. ul. broj 207 k.o. Gornji Vakuf i popisni list broj 
korisnika 1202, 1016 k.o. Gornji Vakuf   te  utvrdila 
sljedeće činjenično stanje : 
 
- Uvidom u urbanističku suglasnost broj : 07/5-23-

672 od 03.06.2013 godine vidljivo je da se Općini 
Gornji Vakuf-Uskoplje daje urbanistička suglasnost 
za gradnju- obnovu poslovne zgrade( bivši općinski 
komitet) na  zemljištu označenom kao  k.p. 1146 
(novi premjer) tj. 1293/4 (stari premjer) k.o. Gornji 
Vakuf u ulici Bistrička cesta bb u Gornjem Vakufu- 
Uskoplju 

- Uvidom u zk.ul.broj 207 k.o. Gornji Vakuf vidljivo je 
da parcela označena kao k.č. 1293/4 ima površinu 

od 850  m 2  i da je na istoj uknjiženo državno 
vlasništvo sa dijelom 1/1. 

- Uvidom u popisni  list broj korisnika 1016 k.o. 
Gornji Vakuf vidljivo je da parcela označena kao 
k.p 1149 ima površinu 3724 m2 i ista je upisana na 
ime Skupštine opštine Gornji Vakuf sa dijelom 1/1. 

- Uvidom u  popisni  list broj korisnika 1201 k.o. 
Gornji Vakuf vidljivo je da je na parceli označenoj 
kao k.č. 1146 upisana zgrada, da ista ima površinu 
581 m2 i da je  upisana na ime opštinskog komiteta 
sa dijelom 1/1. 

 
Na  raspravi u ovoj  upravnoj stvari uz sudjelovanje 
urbanističkog i geodetskog stručnjaka utvrñeno je  
sljedeće  stanje: Urbanistički stručnjak je na licu mjesta 
pokazao granice zemljišta koje ulaze u sastavak 
grañevinske parcele na kojoj je izgrañena poslovna 
zgrada ( zgrada bivšeg općinskog komiteta), dalje 
navodi  da je za predmetni objekat odnosno obnovu 
istog  izdata urbanistička  suglasnost . 
Geodetski stručnjak je izvršio identifikaciju predmetnih 
parcela i cijepanje istih u skladu s urbanističkom 
suglasnosti  te  izjavio da  je na parceli označenoj kao 
k.č 1293/10 u površini od 686 m2, koja je nastala  
cijepanjem od k.č 1293/4, upisana u zk.ul br.207 k.o. 
Gornji Vakuf ( podaci starog premjera)  izgrañena 
poslovna zgrada . 
Dalje izjavljuje da istoj odgovaraju podaci novog 
premjera i  to parcela označena  kao k.p 1146 u 
površini od 581 m2 upisana u popisni list broj korisnika 
1202 k.o. Gornji Vakuf na ime općinskog komiteta i 
parcela označena kao k.č. 1149/2  iste k.o. u površini 
od 105 m2 nastala cijepanjem od k.p.1149 upisana u 
popisni list broj korisnika 1016 k.o. Gornji Vakuf na ime 
SO Gornji Vakuf. 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
6. Zakona o grañevnom zemljištu kojim je odreñeno da 
općina upravlja i raspolaže gradskim (i ostalim) 
grañevinskim zemljištem u državnom vlasništvu, te na 
temelju članka 61. Zakona o grañevnom zemljištu ( Na 
grañevnom zemljištu u državnom vlasništvu na kojem 
je izgrañena zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 
grañenja za koju se naknadno može izdati odobrenje za 
grañenje po odredbama Zakona o prostornom 
ureñenju, Općinsko vijeće će utvrditi pravo vlasništva  u 
korist graditelja ili njegovih pravnih sljednika uz obvezu 
plaćanja naknade za dodijeljeno grañevinsko zemljište 
na korištenje i za ureñenje grañevinskog zemljišta), a 
isto je predviñeno i u članku 32. općinske Odluke o 
grañevnom zemljištu («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj 2/05) pa je riješeno  kao u tački 
1.dispozitiva ovog rješenja. 
Odredba točke 2 dispozitiva ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 5. Zakona o prometu nepokretnosti («Sl. 
List SRBiH» br. 38/78, 4/89, 29/90, 22/91, «Sl. List 
RBiH» br. 21/92, 13/94, 18/94 i 33/94). 
 
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog 
suda Novi Travnik u roku od 30 dana od dana prijema 
ovog rješenja. 
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Broj: 01-31-86/13 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
04.07.2013.godine 
 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
183. Na temelju  članka 6. Zakona o grañevnom 
zemljištu F BiH («Službene novine Federacije BiH»broj 
25/03, 16/04, 67/05 ) , članka 31. Odluke o grañevnom 
zemljištu («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj 2/05)  te  članka 19.  Zakona o prometu 
nepokretnosti («Sl. List SR BiH» br. 38/78, 4/89, 29/90, 
22/91), «Službeni List R BiH» br. 21/92, 13/94, 18/94 i 
33/94) i članka 22. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 1/01,3/05), Općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 6. sjednici  
održanoj dana  04.07.2013.godine, d o n i j e l o je: :  

 
Z A K LJ U Č A K 

odobravanju  provedbe postupka prometa-
prodaje nekretnine 

 
 
1. Odobrava se provedba postupka prometa-prodaje 

poslovnog prostora  izgrañenog na  dijelu 
nekretnine označene  kao  k.č.11/13 k.o. Gornji 
Vakuf, upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 1614  
k.o.Gornji Vakuf  ( podatak starog premjera)-
licitacijom. Poslovni prostor se nalazi  u ulici 
Mehmed bega Stočanina u  prizemlju  zgrade  KB-
2,  izgrañene na      k.p. 1111/1 k.o. Gornji Vakuf  
( podatak novog premjera)  i  obuhvaća površinu  
od 37,27 m2. 

 
2. Osnovnu početnu cijenu za nekretnine iz točke 1. 

ovog zaključka utvrditi će  natječajno  povjerenstvo  
sukladno  s važećim  zakonom. 

 
3. Ostale uvjete natječaja - licitacije utvrdit će 

povjerenstvo  za provoñenje natječaja  u suradnji  
sa  službom za urbanizam i grañevinarstvo a  
sukladno s zakonima  i  odlukama  iz ove oblasti . 

 
4. O provoñenju ovog zaključka starati će se Općinski 

načelnik  preko nadležnih službi  i  natječajnog 
povjerenstva . 

            
5. Zaključak stupa na snagu osmog  ( 8) dana od 

dana objavljivanja u  „Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf- Uskoplje“ 

 
Broj:01-31-87/13 
Gornji Vakuf-Uskoplje,  
04.07.2013.godine                                                                                

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
184. Na temelju  članka 6. Zakona o grañevnom 
zemljištu F BiH («Službene novine Federacije BiH»broj 
25/03, 16/04, 67/05 ) , članka 31. Odluke o grañevnom 
zemljištu («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj 2/05)  te  članka 19.  Zakona o prometu 
nepokretnosti («Sl. List SR BiH» br. 38/78, 4/89, 29/90, 

22/91), «Službeni list R BiH» br. 21/92, 13/94, 18/94 i 
33/94) i članka 22. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 1/01,3/05), Općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 6. sjednici  
održanoj dana  04.07.2013.godine, d o n i j e l o je:  
 

Z A K LJ U Č A K 
odobravanju  provedbe postupka prometa-

prodaje nekretnine 
 
 
1. Odobrava se provedba postupka prometa-prodaje 

nekretnine označene kao k.č.8/39 u površini od 
1134 m2, upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 
5860 k.o.Gornji Vakuf -zgrada općinske 
administracije na ime općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
sa dijelom 1/1 – licitacijom. 
 

2. Osnovnu početnu cijenu za nekretnine iz točke 1. 
ovog zaključka utvrditi će  natječajno  povjerenstvo  
sukladno  s važećim  zakonom. 

 
3. Ostale uvjete natječaja - licitacije utvrdit će 

povjerenstvo  za provoñenje natječaja  u suradnji  
sa  službom za urbanizam i grañevinarstvo a  
sukladno s zakonima  i  odlukama  iz ove oblasti . 
 

4. O provoñenju ovog zaključka starati će se Općinski 
načelnik  preko nadležnih službi  i  natječajnog 
povjerenstva . 

 
5. Zaključak stupa na snagu osmog  ( 8) dana od 

dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf- Uskoplje“ 

 
Broj:01-31-88/13 
Gornji Vakuf-Uskoplje,  
04.07.2013.godine                                                                              

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                       

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
185. Na temelju članka 38. točka 2. i 110. stavak 1. 
Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje (“Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», broj: 1/01 i 
3/05), a u skladu sa člankom 26. Zakona o popisu 
stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i 
Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH”, broj 
10/12 i 18/13) i članka 23. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje» br. 1/01 i 3/05), Općinsko 
vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje, na svojoj 6. sjednici 
održanoj dana  04.07.2013. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o formiranju Popisnog povjerenstva Općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje za popis stanovništva, 
domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine 

 
I 
 

 
Ovom Odlukom formira se Popisno povjerenstvo Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za Popis stanovništva, 
domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. 
godine. 
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U sastav povjerenstva imenuju se: 
 
1. Senad Prijić,   predsjednik 
2. Ruža Pilić,    član (zaposlenik 

Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar) 
3. Verica Malinar,  član 
4. Senad Hadžić,  član  

 
II 
 

Popisno povjerenstvo općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
sukladno sa Zakonom o popisu stanovništva, 
domaćinstava i stanova u BiH („Službeni glasnik BiH”, 
broj 10/12 i 18/13), obavlja sljedeće poslove: 
- rukovodi pripremama, organiziranjem i 

provoñenjem Popisa na teritoriji općine, 
- vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača za 

područje općine; 
- obavještava stanovništvo o značaju Popisa, načinu i 

vremenu njegovog provoñenja, o pravima i 
dužnostima grañama i načinu izvršavanja obveza u 
Popisu; 

- brine o pravilnoj primjeni metodoloških i 
organizacionih naputaka; 

- preuzima štampani popisni materijal i dijeli ga 
instruktorima, koji ga dalje distribuišu 
popisivačima; 

- osiguravaju prostorije i uvjete za provoñenje obuke 
općinskih instruktora i popisivača; 

- provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih 
učesnika u Popisu; 

- izdaje propisana ovlaštenja za rad učesnicima u 
Popisu; 

- poduzima mjere koje garantiraju kompletan 
obuhvat jedinica Popisa 

- preuzima popisni materijal od instruktora, 
organizuju i kontrolišu obuhvat i kvalitet popisnog 
materijala; 

- osigurava skladištenje popisnog materijala uz 
ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uvjeta 
odreñenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka; 

- organizuje prijevoz i pravovremeno dostavljanje 
popisnog materijala na mjesto unosa; 

- priprema obračun troškova nastalih za pripremu i 
provoñenje Popisa sukladno sa instrukcijama. 

 
III 

 
Za svoj rad Popisno povjerenstvo Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje odgovara Kantonalnom popisnom 
povjerenstvu i Federalnom zavodu za statistiku. 
 

IV 
 

Sredstva za financiranje rada Popisnog povjerenstva 
osiguravaju se sukladno sa člankom 38. Zakona o 
popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 
2013.godine („Službeni glasnik BiH”, broj 10/12 i 
18/13). 

V 
 

Mandat  Popisnog povjerenstva traje do završetka svih 
poslova Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 
koji se odnose na područje Općine Gornji vakuf-
Uskoplje. 

VI 
 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana  
objavljivanja  u „Službenom glasniku Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje". 
 
Broj:02-13-89/13 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
04.07.2013.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Marinko Krajina, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Općinski načelnik: 
 
186. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-731/13 
Nadnevak: 24.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik, d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Salki Pandur  

 
I 

 
Salki Pandur iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 100,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
187. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
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Broj: 02-14-727/13 
Nadnevak: 24.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik, d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Lidiji Đikić  

 
I 

 
Lidiji Đikić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 100,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
188. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-762/13 
Nadnevak: 27.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Mažoret klub «USKOPLJANKE» Gornji Vakuf-

Uskoplje 
I 

 
Mažoret klub «USKOPLJANKE» Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM.                                                              

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
614 324 – Transferi ostalim udruženjima Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za 
namjene – za učešće na XI prvenstvu mažoretkinja 
FBiH.. Udruženje je obvezno da  dostavi Izvješće o 
namjenski utrošenim sredstvima Službi za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava   ( kopije računa o namjenski  utrošenim 
sredstvima ).  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini u skladu sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/13).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj  
3382802224246986  otvoren kod UniCredit banke. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
189. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1984-1/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13), Općinski načelnik d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Stipi Zeko iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja 

 
I 

 
Stipi Zeko iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, zastupanog po 
punomoćniku Anti Zeko, a on zastupan po punomoćniku 
odvjetniku Senadu Bosti iz Bugojna, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 29.254,93 KM. 
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II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
614 800 – Izvršenje sudskih presuda, iz proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za 
namjene – za isplatu dijela obveze za stan Stipi Zeko po 
presudi Općinskog suda u Bugojnu broj:46 0 P 009647 
12 Gž 2 od 06.03.2013. godine.  

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun  punomoćnika tužioca Senada 
Boste, odvjetnika  iz Bugojna broj 3384002200064341 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
190. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-769/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Nailu Filan  

 
I 

 
Nailu Filan iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 100,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
191. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-425/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Agić Abdulahu 

 
I 

 
Agić Abdulahu iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
80,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
192. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-428/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
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br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Almini Pedić  

 
I 

 
Almini Pedić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 80,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-431/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Fatimi Korugić  

 
I 

 
Fatimi Korugić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
80,00 KM. 

II 
 

Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 

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

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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-775/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

  
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 

Muharemu Fejzić  
 
I 

 
Muharemu Fejzić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
80,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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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195. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-777/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Gurić Avdi 

I 
 
Gurić Avdi iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 80,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-758/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

  
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 

Mari i Katici Miličević 
 

I 
 
Mari i Katici Miličević iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
100,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-579/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Luciji Perić  

 
I 

 
Luciji Perić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 80,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

IV 
 
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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-528/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Janji Zeko  

 
I 

 
Janji Zeko iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 80,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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: 02-14-525/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 

Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Hajrudinu  Muminović  

 
I 

 
Hajrudinu Muminović iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
80,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-522/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 

Bosi Ćurić  
 
I 

 
Bosi Ćurić iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 80,00 KM. 
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II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-272/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 

Šljivo Midhatu 
 
I 

 
Šljivo Midhatu iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
80,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

 
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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-441/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Cvrtak Vinku 

 
I 

 
Cvrtak Vinku iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 100,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-347/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13) , Općinski načelnik d o n o s i: 
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O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Šahovskom klubu ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
 
Šahovskom klubu ''Slogi'' Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
1.900,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – za 
odlazak na šahovsko prvenstvo premijer lige BiH.  
Šahovski klub ''Sloga'' je obvezna da  dostavi Izvješće o 
namjenski utrošenim sredstvima ( i kopije računa ) 
Službi za gospodarstvo, financije i stradalnike rata 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini u skladu sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/13).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun Šahovskog kluba ''Sloga'' broj  
3382802224206731 otvoren kod Unicredit 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
204. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-676/13 
Nadnevak: 28.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

  
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 

Murisu Kadić 

I 
 

Murisu Kadiću iz Gornjeg  Vakufa - Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
80,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
 

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

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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-634/13 
Nadnevak: 31.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Teniski klub «PODGRAĐE» Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 
I 

 
Teniskom  klubu «PODGRAĐE» Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2012. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
– 614 324 – Transferi udruženjima iz oblasti sporta iz  
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. 
godinu za namjenu – adaptacija tensikog i ostalih 
sportskih terena. Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima ( i kopije računa )  treba dostaviti Službi za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava. 
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Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini u skladu sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br.01/13).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na  račun  broj 3060240000866168 otvoren 
kod Hypo Alpe Adria bank poslovnica G.Vakuf - 
Uskoplje. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
206. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-691/13 
Nadnevak: 31.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Udruženju planinara «Raduša» Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 
I 

 
Udruženju planinara «Raduša» Gornji Vakuf - Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf–Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana – transferi 
ostalim udruženjima iz  proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu za namjene – za tradicionalni 
skup planinara „Dani Vranice“. 
Udruženje je obvezno  da  dostavi Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima  ( i kopije računa ) Službi za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 

narednoj proračunskoj 2014. godini u skladu sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/13).   
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
3382802224305768 otvoren kod UniCredit bank  d.d. 
Poslovnica Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
207. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Središnja Bosna                                                   
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-450-1/13 
Nadnevak: 31.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Omladinskom Centru Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
 
Omladinskom Centru Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 500,00 KM – (II 
tranša). 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi ostalim udruženjima - NVO 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. 
godinu za namjene –za realizaciju projekata  u 2013.. 
godini. Udruženje je obvezno da  dostavi Izvješće o 
namjenski utrošenim sredstvima Službi za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava( i kopije računa o namjenski utrošenim 
sredstvima ).  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini u skladu sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/13).   
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III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
208. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-799/13 
Nadnevak: 31.05.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 

UDRUŽENJU LIKOVNIH UMJETNIKA SKOPALJSKE 
DOLINE 

 
I 

 
Udruženju likovnih umjetnika skopaljske doline 
Bugojno, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf–Uskoplje za 2013. 
godinu u iznosu od 500,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana – transferi 
ostalim udruženjima iz  proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu za namjene – za organizaciju 
izložbe Nataše Vukadin. 
Udruženje je obvezno  da  dostavi Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima  ( i kopije računa ) Službi za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini u skladu sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/13).   

 
III 

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1011300054304065. 

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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-804/13 
Nadnevak: 04.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13), Općinski načelnik d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
HNK ''Slogi'' Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
HNK ''Slogi'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 5.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
614 324 – Transferi udruženjima grañana – transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2012. godinu za namjene – za 
finansiranje aktivnosti HNK Sloge. HNK ''Sloga'' je 
obvezna da  dostavi Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima ( i kopije računa ) Službi za gospodarstvo, 
financije i stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini u skladu sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br.01/13).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun HNK ''Sloge'' broj 
3060440000016147 otvoren kod Hypo Group Alpe Adria 
banke. 
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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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
210. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-744/13 
Nadnevak: 04.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
BZK «PREPOROD» Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
BZK «PREPOROD» Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 6.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana – Transferi 
organizacijama iz oblasti kulture općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu za namjene – organizacija 
Šestog festivala ilahija i kasida Gornji Vakuf 2013.  
Udruženje je obvezno da  dostavi Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima ( i kopije računa ) Službi za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini sukladno sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/13).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
211. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-761/13 
Nadnevak: 04.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata 

HVO HB podružnica Uskoplje 
 
I 

 
Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO 
HB podružnica Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana –transferi 
udruženjima grañana proisteklim iz rata proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za 
namjene – za planske aktivnosti  (obilježavanje 
obljetnica).  
Udruga je obvezna da  dostavi Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima ( i kopije računa o utrošenim 
sredstvima ) Službi za gospodarstvo, financije i 
stradalnike rata općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 
60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini sukladno sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br.01/13).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedene udruge broj 
3382802200278092 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”.  
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OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
212. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine   
Kanton Središnja Bosna                                                                             
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-839/13 
Nadnevak: 07.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 

Ministarstvu unutarnjih poslova FBiH 
 
I 

 
Ministrastvu unutarnjih poslova Federacije Bosne i 
Hercegovine, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. 
godinu u iznosu od 3.551,33 KM. 

 
II 

            
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
613 411 – Administrativni materijal iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
za kupovinu obrzaca matičnih knjiga, izvoda iz matičnih 
knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova.  
Na temelju Zakona o matičnim knjigama (Služebene 
novine Federacije BiH broj 37/12) ali i Odluke kojom su 
utvrñene cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih 
knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 
2013. godinu (Službene novine Federacije BiH broj 
39/13) Općina Gornji Vakuf-Uskoplje je specificirala 
količinu potrebnih matičnih knjiga za ovu godinu na 
temelju potreba matičnog ureda-veza akta broj 02-13-
660/13 od 24.05.2013. godine. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na depozitni proračuna Federacije Bosne i 
Hercegovine broj 338-900-22115294-91 na vrstu 
prihoda 722623-prihodi od pružanja usluga drugim 
nivoima vlasti-refundacija za štampanje matičnih knjiga 
i ostalih obrazaca; budžetska organizacija 1401001. 
 

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 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-820/13 
Nadnevak: 10.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Karate klubu „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Karate klubu „SLOGA“ Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
1.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana – transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – za 
tekuće poslovanje. KK ''Sloga'' je obvezna da  dostavi 
Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima ( i kopije 
računa o utrošenim sredstvima ) Službi za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini u skladu sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/13).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1990520009232554 otvoren kod Sparkasse banke  d.d. 
poslovnica 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
214. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
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Broj: 02-14-825/13 
Nadnevak: 11.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 

Medžlisu  Islamske zajednice Gornji Vakuf 
 
I 

 
Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 3.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana – transferi za 
obilježavanje vjerskih praznika proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
aktivnosti u vrijeme Ramazana i Bajrama. Medžlis 
Islamske zajednice  je obvezan da  dostavi Izvješće o 
namjenski utrošenim sredstvima  ( i kopije računa ) 
Službi za gospodarstvo, financije i stradalnike rata 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini u skladu sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br.01/13).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1011310000020682 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
215. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-824/13 
Nadnevak: 11.06.2013. godine 
 

Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Medžlisu  Islamske zajednice Gornji Vakuf 

 
I 

 
Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana – transferi za 
obilježavanje vjerskih praznika proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
obilježavanje dana Ajvatovice 2013. Medžlis Islamske 
zajednice  je obvezan da  dostavi Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima  ( i kopije računa ) Službi za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini u skladu sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br.01/13).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 
1011310000020682 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
216. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-71-6/13 
Nadnevak: 17.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 12. Odluke o 
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izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik, d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' 

 
I 

 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. 
godinu u iznosu od 2.500,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
614 400 – JU „Centar za obrazovanje i kulturu“ 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu 
LIPNJU 2013. godine.  

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
217. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-72-6/13 
Nadnevak: 17.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12.Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝,  br.01/13), Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
JU „Centru za socijalni rad“ 

 
I 

 
JU „Centru za socijalni rad“ općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. 
godinu u iznosu od 14.183,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
614 400 – Centar za socijalni rad Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za namjene – 
tekuće obveze u mjesecu  LIPNJU 2013. godine. 
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
218. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-73-6/13 
Nadnevak: 17.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13 ),  Općinski načelnik, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 

Crvenom križu Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 

 
Crvenom križu Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 450,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 311 – Crveni križ Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu za namjene – tekuće 
aktivnosti u mjesecu LIPNJU 2013. godine. 
 

III 
  
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva 
prebaciti na žiro račun  Crvenog križa broj  
3060240001038634  otvoren u Hypo Alpe Adria 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
219. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-74-6/13 
Nadnevak: 17.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13), i Odlukom o finansiranju 
političkih stranaka općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 10/11), 
Općinski načelnik, d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 
I 

 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
8.050,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 323 – Transfer političkim strankama Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu za 
namjene – finansiranje tekućih aktivnosti stranaka i 
klubova za mjesec LIPANJ i to kako slijedi: 
 
 
1. Transfer političkoj stranci SDA 3.150,00 KM 
2. Transfer političkoj stranci HDZ BiH 1.400,00 KM 
3. Transfer političkoj stranci SDP BiH 1.050,00 KM 
4. Transfer političkoj stranci SBiH    700,00 KM 
5.Transfer političkoj stranci HDZ 1990    700,00 KM 
6. Transfer političkoj stranci SBB    700,00 KM 
7. Transfer političkoj stranci HSP BiH    350,00 KM 
 

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

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

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

220. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-75-6/13 
Nadnevak: 17.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik, d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
Općinskom javnom pravobraniteljstvu Bugojno 

 
I 

 
Općinskom javnom pravobraniteljstvu Bugojno, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
1.917,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 311 – Općinsko javno pravobraniteljstvo Bugojno 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu 
LIPNJU 2013. godine. 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
221. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-785/13 
Nadnevak: 17.06.2013.godine 
 
Na temelju članka 112.Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
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O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 
JOB - Uniji veterana  Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
JOB – Uniji Veterana Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 3.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
614 324 – Transferi  udruženjima grañana proisteklim iz 
rata Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. 
godinu za namjene – za Manifestaciju „Dani deblokade“ 
Gornji Vakuf. Udruženje je obvezno da  dostavi Izvješće 
o namjenski utrošenim sredstvima Službi za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava( i kopije računa o utrošenom sredstvima ).  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013.godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014.godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/13).   

 
III 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
222. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-819/13 
Nadnevak: 17.06.2013. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu 

HKD Napredak – Podružnica Uskoplje 
 

I 
 

HKD Napredak- Podružnica Uskoplje, Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013 
godinu u iznosu od 2.000,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana – transferi 
organizacijama iz oblasti kulture proračuna općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2013. godinu za namjene – za 
planirane aktivnosti u prvom polugodištu 2013. godine.  
Udruženje je obvezno da  dostavi Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima (i kopije računa) Službi za 
gospodarstvo, financije i stradalnike rata općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2013. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2014. godini u skladu sa 
člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu, (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/13).   
 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
 
KAZALO                                                                str: 
 
 
Općinsko vijeće : 
 
 
178. Z A K L J U Č A K o nacrtu Poslovnika o  radu Općinskog   
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