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Godina XIV, broj 1.                     07. 03. 2014.                Bosanski jezik 

 
Općinsko vijeće: 
 
1.  Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 20.02. 2014. godine, 
d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Programu rada Općinskog načelnika za 
2014.godinu 

 
1. Prihvata se Program rada Općinskog načelnika  

Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2014.godinu, br. 
02-05-379/14 od 10.02.2014.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-05-22/14 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
21.02.2014.godine   

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
2. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj :02-05-379/14 
Gornji Vakuf-Uskoplje; 
10. 02. 2014.god. 
 

PROGRAM RADA 
OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 2014. GODINU 

 
Program rada Općinskog načelnika za 2014. godinu 
temelji se na osnovu planiranog Budžeta, Strategije 
razvoja općine i aktivnosti općinske administracije kako 
bi se našim grañanima osigurale što kvalitetnije usluge i 
bolji uslovi života na području cijele općine.  
Težište u radu Općinskog načelnika u tekućoj godini 
biće na slijedećim poslovima i zadacima: 
- izgradnja poduzetničke zone Batuški lug 
- nastaviti stalno usavršavanje uposlenika, što će uz 

njihovu veću odgovornost poboljšati rad  u svim 
službama, posebno brže rješavanje zahtjeva 

grañana i privrednih subjekata u oblasti urbanizma, 
imovinsko-pravnih odnosa, komunalija i 
inspekcijskog nadzora. 

- posebnu pažnju posvetiti praćenju i realizaciji 
budžetskih prihoda, posebno neporeznih i 
predlaganju mjera u cilju njihove realizacije. 

- nastaviti radove na završetku  izgradnje zgrade 
općine, gradske sportske dvorane,dječjeg 
vrtića,regulacije korita rijeke Vrbas 

- obezbijediti finansijska sredstva za rad Općinske 
uprave i ostalih korisnika Općinskog budžeta. 

- rad na izradi strategije razvoja turizma općine i istu 
predložiti općinskom vijeću na      usvajanje. 

- izrada regulacionih planova i master plana 
- aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za 

upravljanje komunalnim otpadom. 
 
U skladu sa nadležnostima utvrñenim Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonima Federacije 
Bosne i Hercegovine i Srednjobosanskog kantona te 
Statuta općine, najvažniji zadaci koji stoje pred 
Općinskom upravom u 2014. godini, mogu se svrstati u 
sljedeća područja: 
 
1.  Kabineta načelnika 

 
U 2014.godini Služba planira izvršavati poslove i 
zadatke koji su joj u opisu poslova, koji su vezani za 
Program rada Općinskog vijeća, Program rada 
Općinskog načelnika i koji su zakonom preneseni u 
nadležnost službe. 
U 2014.godini Služba će opsluživati potrebe Općinskog 
vijeća, Općinskog načelnika i ostalih službi u stručnom i 
pomoćno-tehničkom dijelu. 
 
 1.1  Komunalni inspektor 
       
Komunalni inspektor će provoditi  aktivnosti u 2014 
godini i postupati iz svojih nadležnosti na osnovu 
zakona o komunalnim djelatnostima i propisa donesenih 
na osnovu tog Zakona, provoñenju Odluke o 
komunalnom redu Općine G. Vakuf-Uskoplje br.8/07,  
Odluke o utvrñivanju posebni uvjeta za obavljanje 
slobodnog obrta proizvodnje drvenog uglja, provoñenje 
kantonalnog Zakonu o lokalnim cestama i Zakona o 
etažnom vlasništvu. 
 
Komunalni inspektor Vršit će poslove inspekcijskog 
nadzora iz oblasti komunalne djelatnosti kao što su: 
  
- Odvoz i sakupljanje smeća domaćinstava kao i 

industrijskog i grañevinskog otpada te  pravilno i 
propisno odlaganje na općinskoj deponiji „Batuški 
lug“G Vakuf-Uskoplje. 
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-  Izvršiti dogovore sa predstavnikom JKP»Radovina 
« o proširenju odvoza smeća na ne pokrivena sela 
MZ Privor, Bojska i Lužani; 

- Tokom 2014 godine vršiti kontrolu čišćenja potoka 
Barice i kanala na Paločkom putu i na istoj lokaciji 
izvršiti čišćenje riječnog nanosa na Stogačama; 

- Vršiti kontrolu u zimskom periodu na čišćenju 
snijega gradski ulica i putova po mjesnim 
zajednicama, kao i otklanjati nedostatke u ljetnom 
održavanju putova; 

- Održavanje , čišćenje javnih površina, parkova, 
ulica kao i pranje istih u 2014 god.. 

- Redovito kontrolirati čišćenje i pranje zelene pijace 
Općine G. Vakuf-Uskoplje. 

- Kontrolirati čišćenje na Buvljoj pijaci koja zbog 
naplate placarine pripada Boračko-invalidskoj 
populaciji; 

- Vršiti kontrolu stvaranja divljih deponija u užem 
gradskom jezgru, uz putne pravce, uklanjane 
divljih deponija i identificirati fizička i pravna lica 
koja vrše odlaganja radi pravljenja prekršajnih 
prijava; 

- Usko surañivati sa policijskom stanicom radi 
mjerodavnosti zapisnika o pričinjenim štetama 
ulične rasvjete, saobraćajnog znakovlja i dr. radi 
nadoknade šteta sudskim putem; 

- Redovno vršiti kontrolu te nalagati JKP «VIK»i JKP 
«RADOVINA» zaduženim za održavanje izvorišta 
gradskog vodovoda, kanalizacione gradske mreže, 
vodovodne mreže i slivnika oborinskih voda; 

- Provoñenje odluke o obrtništvu , prvenstveno rad 
čumurana na teritoriji Općine G. Vakuf-Uskoplje; 

- Poduzimati upravne mjere i radnje kojim se 
nareñuje otklanjanje utvrñenih nedostataka i 
nepravilnosti i donosi odgovarajuća rješenja; 

- Vršiti kontrolu donesenih rješenja i voditi evidenciju 
o istim ,sukladno sa zakonom podnositi prekršajne 
prijave; 

- Uspostavlja saradnju i sudjeluje u radu sa 
kantonalnim odnosno općinskim inspektorima po 
pitanjima koja su od zajedničkog interesa u vršenju 
inspekcijskog nadzora kao što su ugostiteljske 
ljetne terase, prodaja roba na buvljoj pijaci, 
meñuopćinska izvorišta pitke vode i dr.; 

- Pošto se sve više pojavljuje bolest kod papkara 
Bruceloza intervenirat će komunalni inspektor 
zajedno s veterinarskim inspektorom, 
predstavnicima civilne zaštite Općine G. vakuf-
Uskoplje na sprječavanju širenja bolesti, kod 
stočara poduzimati akcije po uputama 
veterinarskog kantonalnog inspektora; 

- U proljetno –ljetnom periodu izvršiti kontrolu na 
stadima koja dolaze sa drugih  općina i kantona 
radi pašarenja na našim terenima (Vranice i 
Raduše); 

- Izvršava i druge poslove po naredbi Općinskog 
načelnika i šefa službe koje će mu povjerit tokom 
2014 godine. 

 
 1.2.  Urbanističko-grañevinski inspektor 
 
U 2014. godini neophodno je izvršiti popunu upražnjene 
pozicije urbanističko-grañevinskog inspektora koji bi 
preuzeo obaveze, koje su mu propisane Zakonom o 
prostornom ureñenju i zakonom o grañenju i propisa 
donesenih na osnovu ovih zakona, te drugih zakonskih 

propisa koji tretiraju prostorno ureñenje grañenje na 
prostoru općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
  1.3.  Informisanje i mladi 
 

- U toku 2014. godine nastaviti redovno slanje 
Kvartalnih izvještaja o primjeni Zakona o slobodi 
pristupa informacijama i broju podnesenih 
zahtjeva u općini Gornji Vakuf-Uskoplje 
Federalnom parlamentu i uredu Ombudsmana F 
BiH; 

- voditi Zapisnike sa sjednica OV-a, kao i u izradi, 
tehničkom ureñenju i štampanju Službenih 
glasnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje; 

- aktivno pomagati rad Vijeća mladih općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje i koordinirati u saradnji 
Vijeća mladih i Komisije za ljudska prava, mlade 
i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća; 

- U toku 2014. godine aktivnije raditi na 
informisanju i  na pisanju priloga za WEB 
stranicu općine, te surañivati sa ostalim javnim i 
nezavisnim medijima. 

 
1.4.  Informacini sistemi i informatička oprema 
 

U narednoj 2014. godini:  
- planirati nabavku antivirusnog softvera kao 

najsigurnije zaštite čuvanja, u prvom redu baza 
podataka  

- izvršiti  prelazak na neko od OPEN source rješenja 
kao zamjena za skupi paket Office-a (koji bi koštao 
oko 15 dolara za 5 računara – mjesečno);  

- izraditi unificiran template zaglavlja dokumenata za 
sve Službe; 

- uraditi Pravilnik o korištenju informatičke opreme i 
o sigurnosti podataka. 

- raditi na proširenju sadržaja na web stranici.  
- osigurati poseban prostor za skladištenje 

repromaterijala i servis računara.  
 
2.  Opća uprava i društvene djelatnosti 
 
Općinska služba za opću upravu i društvene djelatnosti 
će u 2014 godini vršiti upravne, stručne i druge poslove 
koji se odnose na: 
- primjenu zakona iz oblasti grañanskih stanja, 

odnosno propisa koji se odnose na voñenje MKR, 
MKV , MKU i knjige državljana, 

- obavljanje poslova u vezi biračkih popisa sukladno 
sa Zakonom, 

- vršenje ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa,  
- obavljanje poslova stručne pomoći strankama i 

mjesnim zajednicama, 
- izdavanju uvjerenja o zajedničkom kućanstvu, 
- provoñenje zakona i drugih propisa iz oblasti 

uredskog poslovanja, 
- vršenje poslova prijema i otpreme pošte,  
- zaprimanje podnesaka, zavoñenje i dostavljanje na 

rješavanje nadležnim službama, 
- voñenja personalnih poslova i poslova arhiviranja, 
- pripremanje akata koja donose tijela mjesne 

zajednice, 
- obavljanje stručne i administrativne  poslove 

mjesnih zajednica, 
- osiguranje izvršenja zakona i drugih propisa u 

oblasti odgoja i  obrazovanja u predškolskim 
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ustanovama, kulturi i fizičkoj kulturi, informiranju  i 
sportu, 

- vršenja stručnih pregleda općih akata ustanova iz 
oblasti društvenih djelatnosti, za koje je potrebna 
suglasnost Općinskog vijeća, 

- vršenje nadzora nad javnim ustanovama na koje je 
preneseno obavljanje odreñenih poslova iz 
nadležnosti organa uprave, 

- praćenje propisa iz oblasti koje reguliraju pitanja 
stradalnika rata, te donošenje rješenja u 
prvostupanjskom postupku, 

- davanje prijedloga za jednokratne pomoći RVI i 
porodicema poginulim, 

- pružanje pravne i druge stručne pomoći 
stradalnicima , 

- saradnja sa udrugama vezanim za ovu službu, 
- obavljanje i drugih poslova suglasno zakonima i 

Statutu općine. 
Navedene poslove Služba će obavljati svakodnevno po 
službenoj dužnosti ili na zahtjev stranaka. 
 
2.1. Opća uprava 
 
Pored poslova propisanih zakonom, Statutom i drugim 
propisima,a u cilju unapreñenja funkcioniranja općinske 
uprave u 2014. godini će: 
- raditi na jačanju efikasne i odgovorne općinske 

uprave prilagoñene potrebama grañana i poslovnih 
subjekata, 

- kontinuirano raditi na poboljšanju u organizaciji i 
funkcioniranju općinske uprave, raditi na 
racionalizaciji zaposlenih u općinskim službama za 
upravu gdje je to moguće, 

- stvarati uvjete za podizanje finansijske discipline na 
veći nivo, te iznalaziti i druge mogućnosti koje 
mogu doprinijeti stabilizaciji financijskog stanja, 

- raditi na poboljšanju transparentnosti i protoku 
informacija unutar administracije  
i prema grañanima i poslovnim subjektima, 

- raditi  na stručnom osposobljavanju i usavršavanju 
državnih službenika i namještenika, 

- omogućiti strankama da što efikasnije i 
jednostavnije ostvaruju prava,  

- podnositi izvješća Vijeću o aktivnostima općinske 
uprave, 

- osigurati izvršavanje i drugih poslova u skladu sa 
zakonom. 

 
Kontinuirano ćemo raditi na personalnim poslovima i 
poslovima arhiviranja i sreñivanja arhivske grañe te 
dostavljanje iste nadležnom kantonalnom arhivu u 
Travniku.  
Listu kategorija registraturne grañe sa rokovima 
čuvanja potrebno je i ove godine uskladiti sa zakonskim 
propisima i sa uputama kantonalnog arhiva Travnik, 
radi pravilnog arhiviranja i čuvanja predmeta i druge 
registraturne grañe.  
Registraturna graña je smještena u ne uvjetnim 
prostorijama koje ne ispunjavaju zakonske uvjeta za 
smještaj  registraturne grañe, pa se u 2014 godini 
konačno planira preseljenje arhivske grañe o novu 
općinsku zgradu,kako bi se kompletirala registraturna 
graña i uredno smjestila. 
Nadležnost odnosno djelokrug rada Službe je takav da 
se dobar dio poslova odnosi na svakodnevne zadatke 
koji se po prirodi posla završavaju odmah, tako da je 
glavnina plana redovito izvršavanje svakodnevnih 

obveza shodno propisima,a ti se poslovi odnose na 
izdavanje izvoda iz matičnih evidencija, provjera 
podataka za putne i druge isprave, prijem podnesaka u 
Općini, ovjera, itd. Pored navedenog Služba će raditi na 
provoñenju Zakona o matičnim knjigama kao i 
podzakonskih akata vezanih uz navedeni zakon.Do 
12.5.2014.godine planirano je, a i zakonska je 
obaveza,puštanje u funkciju matičnog registra općine 
koji će sa kantonalnim i centralnim matičnim registrom 
činiti jednu cjelinu. 
 
2.2.  Boračko invalidska zaštita 
 
U 2014 godini Služba će raditi na poslovima voñenja 
upravnog postupka za ostvarivanje prava po Zakonu o 
pravima branitelja i članova njihovih porodice za ratne 
vojne invalide i porodice poginulih branitelja,a vezano 
za priznavanje prava, prestanak prava, obnove 
postupka i drugog prava sukladno Zakonu. 
Nastavit ćemo saradnju sa Kantonalnom upravom za 
pitanja branitelja i resornim ministarstvom Federacije 
BiH vezano za ostvarivanje prava i provjere zakonitosti 
korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite. 
Revizija koja je počela sa radom početkom 2012 godine 
a koju provodi Federalno ministarstvo za pitanja 
branitelja i invalida domovinskog rata, shodno Zakonu o 
provoñenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz 
oblasti braniteljsko-invalidske zaštite još je u toku i 
nastavlja se i u 2014 godini. U ovu svrhu Služba će 
dostavljati nadležnom Federalnom ministarstvu tražene 
spise predmeta formirane u postupku ostvarivanja 
prava na osobnu i obiteljsku invalidninu i po okončanju 
istih postupati po naloženom. 
Služba će uvijek biti na raspolaganju korisnicima sa 
pravnim savjetima,te drugim savjetima pomagati 
korisnike prava po Zakonu o pravima branitelja i 
članova njihovih porodice.  
U oblasti radnih odnosa u kontinuitetu će se vršiti svi 
poslovi u vezi radno-pravnog 
statusa svih zaposlenih državnih službenika i 
namještenika, izdavanje uvjerenja iz radnih odnosa, 
voñenje matičnih knjiga zaposlenih, prijavljivanje i 
odjavljivanje kod Federalnog zavoda PIO BIH i Zavoda 
za zdravstveno osiguranje za uposlene i članove njihove 
porodice.Održavati ćemo već uspostavljenu saradnja sa 
Agencijom za državnu službu Federacije BiH u pogledu 
reguliranja radno-pravnog statusa državnih službenika,a 
koja se odnosi na  raspisivanje 
natječaja,postavljenja,obuku državnih službenika i 
namještenika itd. 
Kontinuirano će se vršiti svi poslovi u skladu sa 
Zakonom o matičnim knjigama i Obiteljskim zakonom 
FBIH i Zakonom o državljanstvu BiH, podzakonskim 
propisima,kao i naputcima donesenim na osnovu 
navedenih Zakona koji se odnose na upise u matične 
knjige,ispravke podataka u matičnim knjigama, 
provoñenje rješenja nadležne službe općine i drugih 
nadležnih organa itd. 
Vršit će se prijem, otvaranje, evidentiranje, zavoñenje i 
dostavljanje u rad zahtjeva 
nadležnim službama na rješavanje, izdavati uvjerenja iz 
službene evidencije, vršit će se ovjera potpisa, prijepisa 
i rukopisa, izlaziti van službene prostorije radi ovjere 
potpisa za stare, iznemogle i nepokretne osobe sa 
područja općine Gornji Vakuf-Uskoplje, otprema pošte 
za općinski organ uprave. 
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Općina je i u proteklom periodu putem stipendiranja 
pomagala studente sa ciljem unapreñenja ljudskih 
resursa,a to će isto tako raditi i u 2014. godini i  već je 
raspisan natječaj za dodjelu 80 stipendija studentima sa 
područja naše općine. 
Općina će i u 2014 godini izvršiti prijem volontera čime 
želimo pomoći školovanim mladim ljudima da kroz 
volontiranje i stručno osposobljavanje za samostalan 
rad prema programu za stručno osposobljavanje 
pripravnika steknu uvjete za prijave na natječaj.  
Služba će dati puni doprinos u izradi normativnih akata 
koji su u nadležnosti Općinskog vijeća odnosno 
Općinskog načelnika.I u 2014.godini nastavit ćemo 
dobru saradnju sa Agencijom za identifikacijske 
dokumente,evidenciju i zaštitu podataka,a vezano za 
postupak izdavanja isprava,obuke službenika i 
namještenika koji rade na navedenim poslovima. 
 
2.3.  Odgoj i obrazovanje 
         
Općinska uprava će nastojati da u 2014. godini stavimo 
u funkciju dječji vrtić «Zvončić», te tako osiguramo 
uvjete djeci predškolskog uzrasta za optimalan tjelesni, 
intelektualni,emocionalni i socijalni razvoj, formiranje 
moralnih osobina, radnih i kulturnih navika kod djece 
kao pretpostavki za daljnji odgoj i obrazovanje. 
Služba će sukladno Zakonu o osnovnom školstvu 
KSB/SBK dostaviti osnovnim školama popise prvašića 
koje ima, koordinirat upis u prvi razred osnovne škole u 
školsku 2014/2015 godinu i sukladno navedenom 
zakonu,a u suradnji sa osnovnim školama i Domom 
zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje imenovat će 
Povjerenstva za ocjenu sposobnosti polaznika u 
osnovnu školu. 
S obzirom da je od 01.01.2013.godine KSB/SBK 
preuzeo ukupno financiranje i sve poslove oko prijevoza 
učenika osnovnih škola,ali još uvijek nije okončao 
proceduru javne nabavke vezano za prijevoz 
učenika,Općinska uprava će surañivati sa Ministarstvom 
obrazovanja,nauke,kulture i sporta KSB/SBK te nastojati 
da se osigura prijevoz učenika na svim  relacijama. 
 
2.4.  Sport i kultura 
         
Općinska uprava će u 2014. godini sredstvima iz 
proračuna općine i sredstvima sa viših razina vlasti koja 
ćemo nastojati osigurati, raditi na razvoju sporta i 
sportske infrastrukture.Cilj nam je poboljšanje uvjeta 
rada u klubovima, te jačanje interesa za bavljenje 
sportom na području naše općine bilo u natjecateljskom 
ili rekreacijskom smislu.Na ovaj način želimo omogućiti 
bavljenje sportom uz minimalne članarine te stvarati 
pretpostavke za njihovo ukidanje.  
Popularizacija sporta i podizanje sportske kulture kod 
grañana je još jedna zadaća općinske uprave. Općina 
će poticati i pomagati sportske klubove,druge udruge i 
škole na organiziranje sportskih natjecanja 
(malonogometnih,rukometnih itd. ) čime će se postići 
uključivanje velikog broja djece u sportske aktivnosti,a 
što bi ih već od najranije mladosti usmjerilo ka 
stvaranju radnih navika, zdravom načinu života, 
stvaranju zajedništva itd. 
Općina će podržavati i odreñene manifestacije koje 
organizira Sportski savez KSB kao što su izbor najboljeg 
sportaša,zabavnu školu nogometa za dječake i 
djevojčice itd. 

Aktivnosti oko nastavaka izgradnje sportske dvorane su 
naša obveza i u 2014.godini.Svjesni smo da je izgradnja 
sportske dvorane velika investicija i da će bez značajnije 
pomoći sa strane biti teško završiti ovaj projekt.Pored 
sredstava planiranih u proračunu za ovu 
namjenu,ulagat ćemo dodatne napore kako bi dio 
sredstava osigurali sa viših razina vlasti. 
Podrška radu kulturnih društava odnosno razvoj kulture 
i objekata kulture su isto tako aktivnosti kojima će se 
baviti općinska uprava u 2014.godini.Cilj nam je kroz 
finansijske i druge potpore ojačati kulturno umjetnička 
društava u formiranju novih sekcija,poticanja mladih za 
veće angažiranje u KUD,očuvanje tradicionalnih 
kulturnih manifestacija (Uskopaljske jeseni, Festival 
ilahija i kasida, Djeca pjevaju hitove itd.), očuvanje i 
promoviranje običaja odnosno kulturne baštine našeg 
kraja.Kao rezultat ovih aktivnosti očekujemo bogatiju 
kulturno zabavnu ponudu odnosno afirmiranje rada 
KUD-a. 
Služba će u drugoj polovici 2014.godine pripremiti 
Općinskom vijeću informaciju o stanju kulture i sporta 
na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
2.5.  Mjesne zajednice 
        
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti i druge 
Službe Općine će i u 2014.godini nastojati uspostaviti 
što je moguće bolju saradnju sa svim Vijećima MZ 
odnosno predsjednicima MZ i grañanima kao 
ravnopravnim partnerima u realizaciji raznih 
infrastrukturnih projekata u cilju poboljšanja životnih 
uvjeta u Mjesnim zajednicama. Općinske Službe će biti 
dostupne i na usluzi grañanima odnosno Vijećima 
Mjesnih zajednica kako bi izdali potrebne 
dokumente,dali potrebne informacije ili primili odreñene 
zahtjeve itd. U drugoj polovici 2014.godine pripremit 
ćemo Općinskom vijeću informaciju o funkcioniranju 
Mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
3.  Civilna zaštita 
 
Služba će organizirati, pripremati i provoditi zaštitu i 
spašavanje na području Općine. Kontinuirano ažuriranje 
procijene ugroženosti, programe razvoja  i plan zaštite i 
spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine. Pratiti 
stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlagati 
mjere za unapreñenje organiziranja i osposobljavanja 
civilne zaštite. Osiguravati  opremanje materijalno – 
tehničkim sredstvima u skladu sa mogućnostima, te 
organizirati, izvoditi  i pratiti  realizaciju njihove obuke. 
Obavljati stručne poslove za Općinski štab civilne 
zaštite,  te ostale stručne poslove na organizovanju i 
koordinaciji deminiranja i obilježavanja  iz nadležnosti 
općine. Nastaviti izgradnju regulacije korita u gradu kao 
i čišćenje korita Vrbasa i pritoka u skladu sa 
mogućnostima općine i finansijskom pomoći nadležnih 
institucija. Ostvarivati saradnju sa općinskim službama 
za upravu u cilju meñusobne koordinacije i usklañivanja 
zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja, kao i 
sa nevladinim organizacijama, višim institucijama i 
ostalim sudionicima  u akcijama zaštite i spašavanja. 
Obavljati sve  poslove koji se odnose na organizovanje i 
rad Općinskog operativnog centra u skladu sa zakonom. 
Pripremati propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz 
nadležnosti općine. Voditi propisane evidencije i vršiti  
druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i 
drugim propisima stave u nadležnost službe. Vršiti 
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izdavanje odgovarajućih uvjerenja na osnovu evidencija 
kao i sve druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja.  
 
4.  Lokalni razvoj i izgradnja  
 
Služba će raditi na obnovi preostalog stambenog fonda 
kao i na izradi i podršci projekata koji se bave 
pomaganjem raseljenim licima, izbjeglicama, 
povratnicima i održivim  povratkom.  
Prikupljati i obrañivati podatke iz oblasti obnove 
stambenih i infrastrukturnih   objekata, procijenu 
stanja, te voditi propisanu evidenciju. Pripremati 
planove, analize, informacije, i izvještaje  iz  oblasti 
obnove i izgradnje za Općinskog načelnika, Općinsko 
vijeće i nadležna Ministarstva. Sarañivati sa nadležnim 
Ministarstvima i potencijalnim donatorima sa ciljem 
upoznavanja sa stanjem i dobivanjem sredstava za 
izgradnju porušenih objekata i lokalne infrastrukture. 
Vršiti izdavanje odgovarajućih uvjerenja  i drugih akata 
kao i druge poslove iz oblasti obnove, povratka i 
izgradnje. Nastaviti projekat „Roma action“ koji ima za 
cilj stambeno zbrinjavanje 6 Romskih porodica.  
 
Služba će pratiti primjenu propisa iz oblasti prometa i 
komunikacija, izradu projekata i rekonstrukciju što 
većeg broja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih 
puteva. Održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica 
tokom cijele godine, kao i izrada planova, programa i 
projekata održavanja i rekonstrukcije lokalnih, 
nekategorisanih puteva i gradskih ulica. Prikupljati 
podatke i predlagati mjere na sanaciji gradskih ulica, 
lokalnih i nekategorisanih puteva, prometne 
signalizacije, putne opreme, te ljetnog i zimskog 
održavanja ulica i puteva. Predlagati i pratiti godišnji 
Plan i program održavanja i rekonstrukcije gradskih 
ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva koji će 
sadržavati što veći broj prioritetnih radova na putevima 
s obzirom na stvarno stanje i potrebe, kao i finansijske 
mogućnosti općine. Nastaviti započete aktivnosti na 
novoj kategorizaciji cesta na Federalnom nivou, i izradi 
daljinara za područje naše općine. 
 
Uraditi glavni projekat  sanacije i rekonstrukcije glavne 
gradske saobraćajnice, te sabirnih i sekundarnih 
saobraćajnica sa potrebnom komunalnom 
infrastrukturom. Nastaviti projekat izgradnje 
poduzetničke zone i pripremiti Odluke  i procedure u 
cilju privlačenja investitora i otvaranja novih radnih 
mjesta.  U skladu sa mogućnostima podržavati sve 
aktivnosti u svim naseljenim mjestima kroz izgradnju i  
rekonstrukciju vodovoda, kanalizacione mreže, puteva, 
mostova, javne rasvjete,  i drugih infrastrukturnih 
projekata. Stalno raditi na izradi projektnih 
dokumentacija koje su neophodne za izgradnju 
infrastrukturnih objekata ali i za traženje pomoći od 
viših nivoa vlasti i drugih donatora. Nastaviti pratiti 
objave javnih poziva za realizaciju projekata, te 
pripremati i aplicirati prijedloge projekata izgradnje 
infrastrukture, zaštite okoliša, lokalnog razvoja i drugih 
oblasti na osnovu Strategije razvoja općine. Pratiti 
realizaciju projekata i redovno obavještavati i 
koordinirati rad sa svim investitorima, partnerima i 
korisnicima projekata. 
 
4.1.  Stambeno komunalni poslovi  
 

Pratiti propise iz stambeno - komunalne oblasti i 
provoditi iste. Provoditi upravne postupke i izdavati  
rješenja za preostale predmete. Pripremati opomene, 
rješenja, uvjerenja i ostale akte a tiču se stambene i 
komunalne  problematike, komunalnih naknada,  i dr. 
Vršiti nadzor i provoditi potrebne mjere i radnje u općini 
Gornji Vakuf – Uskoplje po osnovu općinske Odluke o 
komunalnom redu, i Odluke o komunalnoj naknadi. 
Raditi na saniranju divljih deponija, kao i na 
sprečavanju nastajanja novih, te razvijati ekološku 
svijest i podržavati sve projekte i aktivnosti za očuvanje 
okoliša i čistoće. Nastaviti aktivnosti na izradi LEAP-a i 
usvajanja istog na jednoj od narednih sjednica 
Općinskog vijeća. Podržavati i nastaviti sve aktivnosti 
oko  formiranja regionalnog preduzeća za odlaganje 
komunalnog otpada. Pripremiti potrebnu dokumentaciju 
za dobivanje urbanističke i grañevinske  dozvole za 
sadašnju općinsku deponiju. Provoditi aktivnosti za 
njenu sanaciju i zatvaranje. Vršiti kontrolu donesenih 
rješenja i voditi evidenciju o istim. Povećati naplatu 
komunalnih naknada, opomenama i podnošenjem tužbi 
nadležnom Sudu. 
 
5.  Privreda i finansije 
 
Ova Služba će u narednoj 2014. godini u okviru svojih 
ovlasti, i uz redovno obavljanje povjerenih obveza 
naročito posvetiti pažnju na sljedeće:  
U okvirima Plana razvoja općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
prepoznati svoju ulogu i dati svoj doprinos u realizaciji 
pojedinih projekata, a koji se odnose na poboljšanje 
uvjeta za razvoj gospodarstva uopće na prostoru općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovdje se misli na projekte koji 
svojom realizacijom dovode do povoljnijih uvjeta za 
razvoj poljoprivrede, kao bitan faktor u sveukupnom 
gospodarstvu naše općine. 
U oblasti financija, pred ovom Službom je godina 
priprema za uspostavu rizničnog poslovanja, te se u 
tom smislu ova Služba mora adekvatno pripremiti za tu 
obvezu. Već su krajem 2011 stvorene bolje 
pretpostavke, za tu aktivnost prijemom novog 
djelatnika kojemu je u opisu posla upravo uspostava i 
obavljanje financijskog poslovanja sukladno "Zakonu o 
riznici". 
U prvom kvartalu ove 2014. godine, stoji nam obveza 
ugovoriti izradu i instaliranje softverskog rješenja, 
kompatibilnom postojećem softveru za knjigovodstvo, 
ćime se osigurava tehnička podrška za rad spomenutog 
načina poslovanja. 
 
6. Prostorno planiranje, imovinsko pravni poslovi     
    i katastar  
 
Prilikom planiranja poslova, odnosno sastavljanja plana 
rada iz djelokruga Službe za prostorno planiranje, 
imovinsko pravne poslove i katastar treba uzeti nekoliko 
činjenica koje su veoma bitne i od kojih zavisi kvaliteno 
planiranje i ostvarivanje tih planova u 2014. godini. Ono 
što se stavlja kao ključna činjenica u svim mogućim 
planovima jeste donošenje raznih pozitivnih propisa koji 
će se reflektovati na rad Službe. Tako npr. primjenom 
Zakona o Stvarnim pravima koji će početi sa primjenom 
u 2014. godini van snage se stavljaju mnogi zakoni koje 
ova služba koristi u svom radu, gdje za primjer 
uzimamo Zakon o uzurpacijama koji se stavlja Van 
snage i na osnovu kojeg ova služba donosi razne 
upravne akte, zatim van snage se stavlja i zakon o 
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prometu nepokretnosti, kao i dr. zakoni koji se direktno 
ili indirektno primjenjuju u ovoj službi. Pored Zakona o 
stvarnim pravima koji će umnogome smanjiti obim 
poslova u nekim oblastima, odreñene će se ovlasti 
općine prenijeti na sud (razgraničenje meña), u formi 
nacrta je i zakon o premjeru i katastru nekretnina FBiH, 
gdje je za očekivati da se isti usvoji u tekućoj godini što 
će u konačnici dodatno povećati obim poslova iz 
djelokruga rada ove Službe (javno izlaganje 
nekretnina). 
 
Takoñer, u formi prijedloga je i nacrt zakona o grañenju 
i prostornom ureñenju SBK/KSB koji umnogome neće 
promijeniti stanje u ovoj oblasti, ali zbog odreñenih 
nedostataka resorno ministarstvo Srednjobosanskog 
kantona je odlučilo da pristupi donošenju ovog zakona. 
 
Otežavajuću  okolnost  za  rad  ove službe  
predstavljaju podaci kojima ova služba raspolaže, a to 
su  podaci aerofotogrametrijskog snimanja iz 1986 
godine, koji  nisu javno izloženi u  postupku javnog 
izlaganja i koji  usto nemaju pravnu snagu. Postupak  
javnog izlaganja je  proveden i uspješno završen za 
dvije katastarske općine i to k.o. Bojska i  k.o. Uzričje. 
Zatim,  zemljišnoknjižni podaci  koji se nalaze u 
zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda Bugojno su  
nesreñeni  i  u većini slučajeva   ne  odgovaraju 
stvarnom stanju  a podloge (karte i skice) za te podatke 
su  uništene  tokom  ratnih  dejstava, te samim tim nije 
moguće uskladiti zemljišnoknjižno i katastarsko stanje.  
 
U narednoj godini kao i prethodnih godina aktivnosti 
ove službe biti će usmjerene na provedbu propisa  
preko kojih  grañani  ostvaruju svoja prava. 
Namjeravamo raditi na svom  stručnom  
osposobljavanju, a  prije svega pohañat seminare iz 
oblasti primjene Zakona o stvarnim pravima, obzirom  
da je danom stupanja na snagu  novog  Zakona 
stavljeno  van snage  niz  zakona  koji  su  bili u 
svakodnevnoj  primjeni  u postupcima koji su se vodili i 
vode  kod ove službe,  te  pohañanje seminara iz te  
oblasti  kao i razmjena mišljenja sa stručnim licima su 
neophodna za efikasan rad ove službe.  
 
Imajući u vidu smanjeni broj primljenih zahtjeva za 
urbanističke saglasnosti u toku prošle godine a tako se 
očekuje i u ovom zimskom periodu (januar, februar i 
mart) 2014.godine, u ovom periodu planirana je 
priprema prijedloga novih odluka: 
 
- Odluka o korištenju javnih površina,  
- Odluke o ureñenju gradskog grañevinskog 

zemljišta. 
 
Ako bi se stekli odreñeni zakonski uslovi neophodno bi 
bilo pripremiti prijedlog Odluke o odreñivanju zemljišta 
za redovnu upotrebu objekata kolektivnog stanovanja, 
jer ni za jedan objekt ovog tipa koji je prije rata 
sagrañen i useljen nije odreñeno zemljište za redovnu 
upotrebu. 
 
Dalje, za potrebe Općinskog vijeća i dalje ćemo 
sudjelovati u pripremanju svih vrsta akata, Odluka, 
Rješenja, Zaključaka,  zatim  ćemo  sudjelovati  i  truditi  
se da se  maksimalno  i  efikasno  pripreme predmetni  
materijali  kako  bi se isti  u  najvećoj  mjeri izvršili.  
Pored  gore navedenog, pružati  ćemo usluge, 

informacije strankama, a u vezi što boljeg  rješavanja 
imovinsko-pravnih i drugih odnosa. 
 
Treba istaći kao bitnu činjenicu u donošenju planskih 
dokumenata jeste da je u planu za 2014. godinu 
donošenje Master plana razvoja turizma planine Raduše 
koji će stvoriti dobre pretpostavke za razvoj turizma na 
području općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 
Uvidom u predmete koji se vode kod službe za 
prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i 
katastar vidljivo je da najveći broj predmeta pokrenut 
na zahtjev stranke, pa je shodno tome i nemoguće 
kvalitetno planiranje obima poslova za sljedeću godinu .  
 
Osim navedenih  i planiranih  poslova tokom 2014 
godine  svoje aktivnosti ćemo usmjeriti i na ostala 
pitanja koja se nametnu kao važna  .  
 
Služba za prostorno planiranje, imovinsko pravne 
poslove i katastar u 2014. godini planira uraditi 
sljedeće:  
 
- poduzimati aktivnosti za nastavak postupka javnog 

izlaganja podataka o nekretninama i utvrñivanja 
prava na nekretninama odnosno uspostava 
katastra nekretnina te usklañivanje podataka sa 
podacima iz Zemljišne knjige, 

- uspostaviti Bazu podataka katastra nekretnina za 
k.o. Uzričje i k.o.Bojska, 

- provoditi postupke za donošenje rješenja o 
utvrñivanju prava na grañevinskom zemljištu i 
dodjeli istog, 

- u skladu sa Zakonom o grañevinskom zemljištu 
donositi rješenja po zahtjevima stranaka o 
prestanku državnog-društvenog vlasništva na 
zemljištu koje nije privedeno svrsi u skladu sa 
regulacijskim planom, a koje je u društveno, sada 
državno vlasništvo prešlo Odlukom općine, 

- pristupiti provoñenju postupaka za prodaju 
zemljišta i zgrada u državnom vlasništvu 

- izvršiti obnovu geodetske mreže, 
- pristupiti završetku postupka digitalizacije 

geodetskih planova, 
- ostale zakonima predviñene aktivnosti,i 
- pratit zakonske propise iz djelokruga službe, 
-  izraditi polugodišnjeg i godišnji izvještaj u cilju 

informisanja nadležnih organa o stanju i 
problemima iz ove oblasti, 

- permanentno učestvovati u pripremi urbanističko-
tehničkih i drugih uslova, te  donošenje stručne 
ocjene gdje je to zakonom regulisano, 

- vršiti iskolčavanje svih objekata a posebno gdje je 
investitor općina ili je općina implementator nekog 
projekta, 

- vršiti tehnički pregleda objekata, 
- učestvovati u donošenju rješenja o odreñivanju 

zemljišta za redovnu upotrebu objekata za koje je 
izdana upotrebna dozvola i koji se koriste, 

- vršiti cijepanje ili spajanje parcela, 
- vršiti nadzor ili supernadzor nad objektima gdje 

postoji opći interes, 
- pripremati dokumentaciju za apliciranje na 

projekte i objekte  kod kantonalnih i federalnih 
organa, 

-  aktivno učestvovati u nadzoru nad gradnjom    
      infrastrukturnih objekata, s posebnim akcentom na    
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      industrijsku zonu „Batuški lug“, 
- pripremati odluka i tehničke dokumente za izradu 

novih ili izmjenu i dopunu  postojećih regulacionih 
planova, ili planova parcelacije. 

 
6.1.  Provoñenje aktivnosti na nastavku postupka 
javnog izlaganja podataka o nekretninama i utvrñivanja 
prava na nekretninama. 
 
Kao što je poznato naša općina ne raspolaže skoro 
nikakvom evidencijom o nekretninama. Sve čime 
raspolaže naša općina su podaci aerofotogrametrijskog 
snimanja iz 1986. godine, koje je javno izloženo u samo 
dvije katastarske općine (k.o. Uzričje i k.o. Bojska), a 
javno izlaganje za k.o. Bistricu je na samom kraju 
prekinuto od strane Federalne uprave. Imajući u vidu 
da su podaci javnog izlaganja za prve dvije k.o. Uzričje i 
Bojsku stupili na snagu i da nam je ova dokumentacija 
ustupljena na korištenje, nabavku i implementaciju 
softvera za katastar  je obezbjedila Federalna uprava za 
geodetske i imovinsko pravne poslove i Jedinica za 
implementaciju projekta Svjetske banke, ovaj postupak 
zajedno sa obukom za rad na istom trebao biti 
realizovan ove godine kada  bi počeli sa radom u ove 
dvije katastarske općine.  
Ne treba ni napominjati od kolike je važnosti za općinu 
uspostava evidencije o nekretninama i  prava na 
nekretninama, tim više što su i zemljišnoknjižni podaci 
koji se nalaze u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog 
suda Bugojno neažurni, nesreñeni i ne odgovaraju 
stvarnom stanju, a podloge (karte, skice) za te 
zemljišnoknjižne podatke su uništene u ratu i kao takva 
ova gruntovna evidencija je praktično neupotrebljiva. 
Ovaj postupak – postupak javnog izlaganja je u cijelosti 
obustavljen od strane Federalne uprave za geodetske i 
imovinsko-pravne poslove do donošenja Zakona o 
premjeru i katastru nekretnina i usaglašavanja 
aktivnosti oko postupka javnog izlaganja sa 
Ministarstvom pravde kako bi se vršila uspostava i 
gruntovnice i katastra odnosno uspostavila tzv. 
Harmonizacija zemljišne evidencije. 
Imajući u vidu da ova služba odnosno naša općina 
nema praktično nikakvu zvaničnu evidenciju na 
nekretninama planiramo poduzeti sve mjere kako bi 
postupak javnog izlaganja i uspostave katastra 
nekretnina bio nastavljen, a on je moguć jedino nakon 
donošenja Zakona koji je u proceduri donošenja već 
duži vremenski period. 
 
6.2.  Provoñenje postupaka za donošenje rješenja o 
dodjeli grañevinskog zemljišta i utvrñivanju prava na 
gradskom grañevinskom zemljištu 
 
Na području naše općine, a pogotovo na području koje 
obuhvaća gradsko grañevinsko zemljište, još uvijek ima 
objekata koji su izgrañeni bespravno. Većina tih 
objekata mogla bi se legalizirati, jer bitno ne odstupaju 
od urbanističkog, odnosno regulacijskog plana. Zbog 
toga planiramo okončati legalizaciju bespravno 
izgrañenih objekata (naravno onih koji se mogu 
legalizirati), sve u skladu sa Zakonom o grañevinskom 
zemljištu (čl. 61. istog).  Legalizacija izgrañenih 
objekata uključuje i obvezu plaćanja naknade za rentu 
(pogodnost) od strane vlasnika objekta i naknadu za 
zemljište ukoliko su isti sagrañeni potpuno ili djelimićno 
na državnom zemljištu, pa bi se izvršavanjem ove 

obveze mogla prikupiti odreñena sredstva u budžet 
općine. 
Pored legalizacije bespravno izgrañenih objekata tu su i 
postupci utvrñivanja drugih prava na gradskom 
grañevinskom i ostalom zemljištu predviñeni zakonom.  
 
6.3.Donošenje rješenja o prestanku državnog vlasništva  

 
Dana 15.05.2003. godine donesen je novi Zakon o 
grañevinskom zemljištu (objavljen u «Službenim 
novinama Federacije BiH», broj 25/03).  
Članom 39. ovog zakona je propisano da vlasnik zgrade 
ili posebnog dijela zgrade stupanjem na snagu ovog 
zakona stiče pravo vlasništva na zemljištu pod zgradom 
i na onoj površini zemljišta koje je prostornim  
(regulacionim) planom ili planom parcelacije utvrñeno 
da služi za redovnu upotrebu zgrade, odnosno na onoj 
površini koju svojim rješenjem utvrdi općinski organ 
uprave nadležan za imovinsko pravne poslove uz 
pribavljeno mišljenje općinskog organa uprave 
nadležnog za poslove urbanizma.  
Ove postupke Služba za prostorno planiranje, imovinsko 
pravne poslove i katastar vodi  po zahtjevima stranaka. 
 
6.4.  Provoñenje postupaka za prodaju zemljišta i 
zgrada u državnom vlasništvu 
 
Općinsko zemljište, gradsko i ostalo grañevinsko kao 
zgrade u vlasništvu općine, koje nije potrebno općini za 
gradnju odnosno korištenje, općina će privesti svrsi (to 
joj je obaveza) u skladu sa prostorno planskom 
dokumentacijom i odobrenjem općinskog vijeća , 
ustupanjem istog drugim zainteresovanim fizičkim 
odnosno pravnim licima, naravno poštujući odredbe 
Zakona o grañevinskom zemljištu, Zakona o prometu 
nepokretnosti kao i drugih propisa vezano za ovu 
oblast. U 2014. godini se planira pristupiti prodaji 
nekoliko nekretnina koje su u vlasništvu općine a koje 
nemaju svoju svrhu, pogotovo kada se ima u vidu da će 
se sredinom 2014. godine izvršiti spajanje općinske 
administracije u novom objektu zgrade općinske 
administracije, a zgrade koje se trenutno koriste ostaju 
prazne i postat će predmet prodaje u skladu sa 
Zaključcima općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
kojima  je dozvoljeno da se ide u prodaju ovih objekata. 
 
6.5.  Obnova geodetske mreže 

 
Obzirom da je geodetska mreža u ratu uništena, 
traženo je od Federalne uprave za geodetske i 
imovinskopravne poslove da nam pomogne tehnički i 
financijski u obnovi geodetske mreže, obzirom da u 
protekloj godini ovi poslovi nisu urañeni te da iste uvrsti 
u svoj plan rada za 2014 god. te ukoliko budemo u 
mogućnosti finansijski podržati ovaj projekat, ove 
godine planiramo dogovoriti sa federalnom upravom 
način i dinamiku obnove geodetske mreže kao i 
započeti sa njenom obnovom. 
 
6.6.  Digitalizacija geodetskih planova  
 
Digitalizacija geodetskih planova predstavlja pretvaranje 
analognog na digitalni plan odnosno prenošenje 
geodetskih planova na računar i omogućavanje rada na 
računaru u svim geodetskim poslovima u skladu sa 
Bazom podataka katastra nekretnina, što je sa aspekta 
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struke jako značajno. Ovaj postupak je trenutno 
prioritet  za Federalnu upravu.  
Sa zadovoljstvom iznosimo da je postupak digitalizacije 
za sve katastarske općine završen  što znači da su za 
sve katastarske općine realizovani Ugovori o 
digitalizaciji, završni radovi pregledanja i kontrole od 
strane Federalne uprave u skladu sa Bazom podataka 
katastra nekretnina te proglašavanje i stupanje na 
snagu digitalizovanog geodetskog plana. 
 
6.7.  Eksproprijacija zemljišta 
 
Za potrebe izgradnje komunalne i putne infrastrukture 
te za izgradnju drugih objekata u skladu sa Zakonom o 
eksproprijaciji nekretnina ova služba planira poduzimati 
potrebne aktivnosti. 
  
6.8.  Planska dokumentacija 
 
Služba za prostorno planiranje, imovinsko pravne 
poslove i katastar će učestvovati u pripremama odluka i 
tehničke dokumentacije za izradu novih ili izmjenu i 
dopunu postojećih regulacionih planova, ili planova 
parcelacije što će u konačnici zavisiti od finansijskih 
sredstava kojima općina bude raspolagala.  Poseban 
akcenat u 2014. godini će se staviti na izradu Master 
plana razvoja turizma na planini Raduša. 
 
6.9.  Općinske odluke 
 
Uslijed evidentnih propusta u važećim Odlukama, 
služba će pripremiti nove Odluke do sredine 2014. 
godine i dostavit će ih u formi prijedloga općinskom 
vijeću Gornji Vakuf – Uskoplje, a posebno se izdvajaju 
dvije Odluke i to: Odluka o korištenju javnih površina ( 
npr. propusti odreñeni prilikom zakupa javnih površina) 
i Odluke o ureñenju gradskog grañevinskog zemljišta ( 
npr. propusti prilikom privilegija prilikom dodjele 
gradskog grañevinskog zemljišta). 
 
6.10.  Ostale zakonima predviñene aktivnosti 
 
Takoñer i ove godine ova Služba će provoditi i sve 
druge aktivnosti koje su joj zakonima i drugim 
propisima stavljene u nadležnost, te će u skladu sa 
Zakonom provoditi sve propise i o tome Vas 
blagovremeno izvještavati. 

          OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
3.  Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 20.02. 2014. godine, 
d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvještaju o radu Općinskog načelnika i 
Općinske uprave za 2013.godinu 

 
1. Prihvata se Izvještaj o radu Općinskog načelnika i 

Općinske uprave Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2013.godinu, br.02-05-378/14 od 
10.02.2014.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-05-21/14 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
21.02.2014.godine  

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       
                  Krajina Marinko, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
4. Na osnovu člana 56. i 57. Poslovnika o radu  
Općinskog vijeća Gornji Vakuf- Uskoplje(" Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13),  
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje, na svojoj 10. 
sjednici održanoj 20.02.2014. godine, d o n i j e l o je: 

 
PROGRAM  RADA 

Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  
za 2014. god. 

 
I   U V O D  
 
Osnove programskih zadataka i sadržaja rada  
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, čine okvir 
samoupravnog djelokruga Općine utvrñeni Zakonom i 
Statutom općine, programi Općinskog vijeća iz 
prethodnih godina, prijedlozi dati od vijećnika 
Općinskog vijeća, Općinskog načelnika  kao i od 
Pomoćnika općinskog načelnika. 
Opredjeljenje za sadržaj rada dali su rasprave na 
sjednicama Općinskog vijeća u proteklim godinama, kao 
i zahtjevi  Općinskog načelnika  za donošenje akata iz 
djelokruga poslova općinske uprave, shodno Zakonima  
Federacije Bosne i Hercegovine, Srednjobosanskog 
kantona i Statutu općine. 
U ovom periodu , pored Programom predviñenih 
sadržaja rada, Općinsko vijeće će razmatrati i druga 
pitanja iz svoje nadležnosti koja nisu predviñena ovim 
Programom, a koja pokrenu ovlašteni predlagači 
(shodno članu 114. Poslovnika o radu  Općinskog 
vijeća) kao i aktuelna pitanja iz redovnog djelovanja  a 
koja proizlaze iz zakonskih i drugih obaveza. 
U svom radu Općinsko vijeće će iznalaziti forme i 
metode rada kako bi sve odluke i drugi akti što više bili 
odraz potrebe grañana općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
Programski sadržaji svrstani su u dva dijela : normativni 
dio i analitički informativni dio i to po tromjesečjima. 
 
II PLAN  ODRŽAVANJA  REDOVNIH SJEDNICA 
 
 
a)  Redovne sjednice 
 
10.  sjednica         01. – 15.  februara 2014. god. 
11.  sjednica  15. -  30.  marta  2014. god. 
12.  sjednica      01.-15. maja  2014. god. 
13.  sjednica  15. -  30.  juna 2014. god. 
14.  sjednica         15. -  30.  augusta 2014. god. 
15.  sjednica      01. -  15.  novembra  2014. god. 
16.  sjednica      10. -  31.  decembra 2014. god. 
b)  Svečana sjednica               01. oktobra 2014. god. 
 
Pored planiranih redovnih sjednica po potrebi  bit će 
zakazane tematske i vanredne sjednice Općinskog 
vijeća. 
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III   PROGRAM  RADA OPĆINSKOG VIJEĆA    
       GORNJI      VAKUF – USKOPLJE ZA PERIOD   
       JANUAR – DECEMBAR 2014. GOD. 
 
I  Januar – mart  2014.god. 
 
A )  Normativni dio : 
 
1. Prijedlog Godišnjeg plana i  programa održavanja, 

izgradnje i rekonstrukcije lokalnih puteva u općini  
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014.godinu. 
Predlagač: Općinski načelnik  

 
2. Prijedlog Odluke o utvrñivanju prosječene 

grañevinske cijene m2 stambenog i  poslovnog 
prostora u državnoj svojini na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 2013.godinu.  
Predlagač: Općinski načelnik 

 
3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2014. 

godinu  
Predlagač: Predsjednik Kolegij OV-a 

 
4. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 

2014.godinu 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
5. Prijedlog Akcionog plana za implementaciju 

Strategije razvoja općine Gornji vakuf-Uskoplje za 
2014.godinu 
Predlagač: Komisija OV-a 

 
6. Prijedlog Rješenje o preuzimanju i dodjeli 

neizgrañenog grañevinskog zemljišta 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
B) Analitičko – informativni dio 
 
1. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad za 

2013.god.i Plan rada za 2014.god. 
Izvjestitelj: direktor JU Centar za socijalni rad 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

2. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih 
službi za upravu sa Izvještajem o stanju rješavanja 
predmeta upravnog postupka za 2013.godinu 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
3. Izvještaj o izvršenju budžeta općine za 

2013.godinu 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
4. Informacije o radu Ispostave Zavoda za 

zapošljavanje Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013.god. 
Izvjestitelj : Šef ispostave Zavoda za zapošljavanje 
Gornji Vakuf – Uskoplje 

 
5. Informacija o radu Policijske stanice Gornji Vakuf – 

Uskoplje za 2013.godinu 
Izvjestitelj: Komandir Policijske stanice Gornji Vakuf 
– Uskoplje 

 
6. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva 

Bugojno za 2013.god. 
Izvjestitelj: Općinski pravobranilac Bugojno  

 

7. Informacija o aktivnostima na sanaciji objekta i 
aktiviranju rada JU» Dječiji vrtić» Gornji Vakuf-
Uskoplje   
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

 
8. Izvještaj o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. god. I Plan rada 
za 2014.god 
Izvjestitelj; Direktor JU Centar za obrazovanje i 
kulturu Gornji Vakuf- Uskoplje 

 
9. Informacija o implementaciji Akcionog plana za 

2013.godinu 
Izvjestitelj: Komisija OV-a 

 
10. Informacija o donesenim Odlukama i drugim 

aktima Općinskog vijeća Gornji Vakuf- 
Uskoplje u 2013. godini 
Izvjestitelj: Predsjednik Kolegija OV-a 

 
II   April-juni 2014. god. 
 
A ) Normativni dio : 
 
1. Prijedlog Okvirnog budžeta općine Gornji Vakuf-

Uskoplje za razdoblje 2015-2017 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
2. Prijedlog Rješenje o preuzimanju i dodjeli 

neizgrañenog grañevinskog zemljišta 
Predlagač: Općinski načelnik  

 
B) Analitičko – informativni dio 
 
1. Izvještaj o radu JKP « Radovina»d.o.o.  Gornji 

Vakuf- Uskoplje za 2013.godinu i Plan rada za 
2014.god 
Izvjestitelj;  Direktor JKP  «Radovina» doo Gornji 
Vakuf – Uskoplje 
 

2. Izvještaj o radu JKP «VIK»d.o.o.  Gornji Vakuf- 
Uskoplje  za 2013. godinu i Plan rada za 2014.god 
Izvjestitelj ; Direktor JKP»VIK» d.o.o. Gornji Vakuf 
– Uskoplje 
 

3. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf –
Uskoplje za 2013.god. i Plan rada za 2014.god 
Izvjestitelj: Direktor JU Dom zdravlja Gornji Vakuf – 
Uskoplje 

 
4. Izvještaj o radu JU «Apoteka» Gornji Vakuf – 

Uskoplje za 2013. god. I Plan rada za 2014.god 
Izvjestitelj: Direktor JU» Apoteka « Gornji Vakuf - 
Uskoplje 

 
5. Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar – 

mart 2014.godine 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 
 

7.   Informacija o stanju  privrede i obrta na području 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje  
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
III  Juli – septembar 2014. god. 
 
A) Normativni dio  
 



 

Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 1/14     07. 03. 2014                                 Strana : 10 

1. Nacrt budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015.godinu 

  Predlagač: Općinski načelnik 
 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014.godinu 
  Predlagač: Općinski načelnik 

 
3. Prijedlog Rješenja o preuzimanju i  dodjeli 

grañevinskog zemljišta 
  Predlagač: Općinski načelnik 

 
4. Nacrt Regulacionog plana «Košute 2» 

Predlagač: Općinski načelnik 
 

5. Prijedlog Odluke o dojeli općinskih priznanja 
Predlagač. Komisija za izbor i imenovanje  

 
B) Analitičko – informativni dio  
 
1. Izvještaj o izvršenju budžeta za period  januar- juni 

2014.godine 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
IV   Oktobar – decembar  2014.god. 
 
A) Normativni dio 
 
1. Prijedlog Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 

2015.god. 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
2. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji 

Vakuf – Uskoplje za 2015.god. 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
3. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2015. 

godinu  
Predlagač: Predsjednik Kolegija OV-a 

 
4. Prijedlog Regulacionog plana «Košute 2» 

Predlagač: Općinski načelnik 
 
5. Prijedlog Rješenja o preuzimanju i dodjeli 

grañevinskog zemljišta 
  Predlagač Općinski načelnik 

 
B) Analitičko – informativni dio 
1. Izvještaj o izvršenju budžeta općine za period 

januar – septembar 2014.god. 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 
 

2. Informacija o stanju u oblasti zaštite i spašavanja 
na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

 
3. Informacija o radu i funkcioniranju mjesnih 

zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

 
4. Informacija o stanju sporta i kulture na području 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
5. Informacija o stanju u oblasti prostornog planiranja 

i grañenja na području Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje 

Izvjestitelj: Općinski načelnik 
 

6. Informacija o stanju putne infrastrukture 
(izgrañenost, održavanje, bezbjedonosni aspekt i 
dr.) u 2014.god. 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
IV  Program rada stalnih komisija Općinskog   
      vijeća Gornji Vakuf- Uskoplje 
 
Stalne Komisije Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
naziv, sastav i metoda rada, odreñen je Odlukom o 
formiranju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», br. 1/09)  
Sjednice Komisije održavaju se po potrebi, a uglavnom 
neposredno prije sjednice  Općinskog vijeća kada treba 
razmatrati materijale iz svoje nadležnosti koji su na 
dnevnom redu sjednice Vijeća. 
  
Broj:01-05-23/14 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
21.02.2014. godine  

 PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
5.  Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje (" 
Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " broj 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj 20.02.2014.godine, donijelo 
je 
 

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o radu Policijske stanice Gornji 

Vakuf-Uskoplje za 2013.godinu  
 
1. Prihvaća se Izvještaj o radu Policijske stanice   
       Gornji Vakuf-Uskoplje za 2013.godinu, br. 02/4-4-  
      49-1-59/14 od 21.01.2014.godine. 

 
2.   Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana   
      objavljivanja u „Službenom glasniku općine Gornji    
      Vakuf – Uskoplje“. 
 
Broj;01-04-8/14 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
21.02.2014.god. 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
6.  Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 20.02. 2014. godine, 
donijelo  je: 

Z A K L J U Č A K 
o Godišnjem planu i programu održavanja i 
rekonstrukcije lokanih puteva na području 

Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2014.godinu 
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1. Prihvata se Godišnji plan i program održavanja i 
rekonstrukcije lokalnih puteva na području Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2014. godinu, Općinskog 
načelnika Općine Gornji Vakuf-Uskoplje br. 02-27-
372/14 od 10.02.2014.godine 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-27-24/14 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
21.02.2014.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
7.  Na osnovu člana 25., a u skladu sa članom 13. i 19., 
Zakona o cestama Federacije BiH ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 12/10 i 16/10) i Pravilnikom o 
održavanju javnih puteva ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 69/10),  Općinski načelnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje dana 10.02.2014. godine, d o n i o je:  

 
Godišnji plan i program  

održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva  
na području općine G. Vakuf – Uskoplje za 

2014.g 
 

Član 1. 
 
Godišnjim planom i programom održavanja lokalnih 
puteva za 2014. godinu, a u visini sredstava odobrenih 
u usvojenom Budžetu općine 300.000,00 KM za 2014.g. 
predviñeni su sljedeći radovi: 
 
Redni 
broj 

Vrsta rada: Ukupno 
(KM) 

1. Redovno 
Održavanje 

 
Prilog 1. 

Osnovni 
grañevinski 
radovi 
održavanja u 
ljetnom 
periodu                       
(prilog 1.1.) 

 
81.420,00 

Saobraćajna 
signalizacija       
(prilog 1.2.) 

25.741,00 

Putna oprema         
(prilog 1.3.) 

3.450,00 

Zimsko 
održavanje                  
(prilog 1.4.) 

96.739,00 

2. Vanredno održavanje                                               
(prilog 2.) 

55.650,00 

3. Projektna dokumentacija                                   
(prilog 3.) 

7.000,00 

4. Rekonstrukcija – 
investiciono održavanje, 
projekti sufinanciranja i 
ostali radovi                                    
(prilog 4.)                                        

 
- 

5. Rezerva sredstava 30.000,00 
 

 UKUPNO ( Osnovna 
tabela) 

300.000,00 

Član 2. 
 

Vrsta radova, planirane količine i lokacije, razvrstane po 
putnim pravcima su detaljno prikazane u prilozima i to: 
u Osnovnoj tabeli i tabelama Priloga 1. do 4. i čine 
sastavni dio ovog Godišnjeg plana i programa. 
 

Član 3. 
 
Načelnik općine će putem nadležne službe realizaciju 
Godišnjeg plana održavanja vršiti u skladu sa 
ostvarenjem prihoda, vodeći računa o prioritetima 
radova. 

Član 4. 
 
Postupak ustupanja radova se obavlja u skladu sa 
Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (" 
Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 
24/06 i 70/06 i 12/09). 

 
Član 5. 

 
Iznimno u slučajevima kada prijeti opasnost po živote 
stanovništva, odnosno učesnika u saobraćaju nadležni 
organ općine može angažirati izvoñača radova na 
otklanjanju neposredne opasnosti, pa i ako vrijednost 
radova prelazi iznose dozvoljene navedenim Zakonom, 
te naknadno neposrednom pogodbom izvršiti 
ugovaranje izvedenih radova. U ovom slučaju načelnik 
općine je dužan izvijestiti Općinsko vijeće u roku od 5 
dana od dana nastanka dogañaja. 
 

Član 6. 
 
U slučaju potrebe za prekoračenjem pojedinih stavki 
planiranih radova ti izdaci se podmiruju iz ušteda sa 
drugih radova ili iz rezervnih sredstava. 
 

Član 7. 
 
Sredstva namijenjena za sufinanciranje radova na 
lokalnim i nekategorisanim putevima se troše po 
principu 50 % učešće grañana : 50 % učešće općine, i 
mogu se staviti na raspolaganje grañevinskim odborima 
pri mjesnim zajednicama, podružnicama, selima i sl. 
Ovlašćuje se načelnik općine da može sklopiti ugovor o 
sufinanciranju navedenih radova direktno sa izvoñačem 
u iznosu koji pripada općini, a po osnovu prikupljene 
najmanje tri ponude od strane grañevinskog odbora ili 
općine, u slučaju kada je općina suinvestitor. 
 

 
Član 8. 

 
Sredstva namijenjena za zajedničke projekte sa drugim 
nivoima vlasti i donatorima se troše po osnovu ugovora 
sklopljenih sa suinvestitorima i u skladu sa zakonskim 
procedurama. 

 
Član 9. 

 
Ovaj godišnji plan i program stupa na snagu narednog 
dana od dana donošenja, a primjenjivat će se od 
01.01.2014.g. 
 
Broj: 02-27-372/14 
Dana, 10.02.2014.g. 
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PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
8. Na osnovu člana 66. Zakona o grañevinskom 
zemljištu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 25/03 
i 67/05),  člana 38. tačka 2. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“, broj: 01/01 i 03/05), te  člana 89. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
(„Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
10. sjednici održanoj dana 20.02.2014. godine, donijelo  
je: 

O D L U K U 
o prosječnoj konačnoj grañevinskoj cijeni m2 

korisne stambene i poslovne površine u državnoj 
svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 u 2013. godini 
 

Član 1. 
 
Ovom Odlukom utvrñuje se prosječna grañevinska 
cijena m2 korisne  stambene  i poslovne površine u 
državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u 2013. godini. 
 

Član  2. 
 
Prosječna konačna grañevinska cijena m2 korisne 
stambene površine na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u 2013. godini, utvrñuje se u iznosu od 700,00 
KM. 
Prosječne konačne grañevinske cijene m2 korisne 
poslovne površine  u državnoj  svojini na području 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2013. godini, utvrñuje 
se u iznosu od 1.050,00 KM. 
Prosječna konačna  grañevinska cijena m2 korisne 
površine proizvodnog prostora u državnoj svojini na 
području općine  Gornji Vakuf-Uskoplje  u 2013. godini, 
utvrñuje se u iznosu od 840,00 KM. 
 

Član 3. 
 
Prosječna konačna grañevinska cijena m2 iz prethodnog 
člana ove Odluke, revalorizuje se u toku godine, svaka 
tri mjeseca, na osnovu indeksa rasta cijena 
grañevinskih radova u visokogradnji i niskogradnji, po  
sumarnoj metodologiji i podacima koje objavljuje Zavod 
za statistiku. 

Član 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje“. 
 
Broj:01-31-25/14                                                                 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                     
21.02.2014. godine                                                      

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
9.  Na osnovu člana 17. Zakona o uzurpacijama ( „ 
Službeni list SR BiH „ broj 6/78 ), člana 111. Statuta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje  („ Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje„ broj 1/01,3/05) i člana 97 

Poslovnika o radu općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje „ broj 7/13 ) Općinsko vijeće Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj sjednici 10. održanoj dana 
20.02.2014.godine, donijelo je: 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Komisije za povlačenje granične 
linije izmeñu šuma i šumskog zemljišta s jedne 

strane i poljoprivrednog zemljišta s druge strane 
na području k.o. Voljice i k.o. Sarajvilić 

 
I 

 
U Komisiju za povlačenje granične linije izmeñu šuma i 
šumskog zemljišta s jedne strane i poljoprivrednog 
zemljišta s druge strane na području k.o. Voljice i k.o. 
Sarajvilić , općina Gornji Vakuf-Uskoplje, imenuje se : 
 
1. Slipac Ivana dipl. prav.         - predsjednik komisije  
2. Tomislav Jerković mag.ing.agr.       -  član komisije 
3. Pilić  Ruža  geometar                     -  član komisije 
4. Abazović Muris dipl.ing.šum.           -  član komisije 
5. Dumančić  Ana geometar                - član komisije 
6. Bilić Ivica predstavnik  za k.o. Sarajvilić     
                                                          - član komisije 
7. Prijić Arif  predstavnik za k.o. Voljice         
                                                          -  član komisije 

II 
 
Komisija će u skladu sa članom 17. Zakona o 
uzurpacijama izvršiti povlačenje granične linije izmeñu 
šuma i šumskog zemljišta s jedne strane i 
poljoprivrednog zemljišta s druge strane  na dijelu k.o. 
Voljice i na dijelu k.o. Sarajvilić , o istom sastaviti 
zapisnik , sačiniti skicu lica mjesta i donijeti Odluku o 
povučenoj graničnoj liniji , a sve u svrhu okončanja 
postupka koji se vodi kod Službe za prostorno 
planiranje i imovinsko pravne poslove pod brojem 06/1-
31-689 i  brojem 06/1-31-710 u predmetu priznavanja 
prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu. 
 

III 
 
Naknada za rad u komisiji utvrditi će se  posebnom 
odlukom Općinskog načelnika.  
 

IV 
 
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
 
Broj:01-31-26/14 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
20.02.2014.godine           

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
10. Na osnovu člana 54.stav 3. Zakona o grañevinskom 
zemljištu («Službene novine Federacije BiH»,broj 
25/03,16/04 i 67/05) i člana 88. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje(«Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje»,broj 7/13) 
Općinsko vijeće  Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 10. 
sjednici održanoj dana 20.02.2014. godine, donijelo je  
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R J E Š E N J E 
 
1. Daje se saglasnost Hadžiahmetović Hidajetu sin 

Saliha iz Sarajeva, ul. Envera Šehovića, da može 
pristupiti otuñenju nedovršenog porodično-
stambenog objekta izgrañenog na  parceli 
označenoj kao k.č.1475/111 upisana u zk.ul. broj 
4995 k.o. SP-Gornji Vakuf , upisana kao državno 
vlasništvo sa pravom korištenja radi grañenja 
porodično stambene zgrade u korist imenovanog, 
sa dijelom 1/1. 

 
2. Dozvoljava se uknjižba i upis u zemljišne knjige na 

osnovu ove saglasnosti i kupoprodajnog ugovora. 

O b r a z l o ž e nj e 
           
Hadžiahmetović Hidajet sin Saliha  iz Sarajeva , ul. 
Envera Šehovića ,  putem Općinske službe za prostorno 
planiranje,imovinsko pravne poslove i katastar, obratio 
se Općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se da saglasnost za otuñenje 
nedovršene stambene zgrade čiju izgradnju je započeo 
na gradskom grañevinskom zemljištu označenom kao 
k.č.1475/111 koje mu je dodijeljeno radi grañenja . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
U provedenom postupku utvrñeno je: 
- uvidom u zemljišnoknjižni izvadak broj zk.ul.4995 

k.o. Gornji Vakuf uknjiženo je pravo korištenja na 
neizgrañenom grañevinskom zemljištu u A listu, 
radi izgradnje porodično-stambenog objekta, u  
korist Hadžiahmetović Hidajeta  sin Saliha iz 
Gornjeg Vakufa, sa dijelom 1/1.  

- na navedenom stambenom  objektu  izveden je 
pretežan dio radova, ali je isti nedovršen. 

- zbog preseljenja u  drugo  mjesto nije  u  
mogućnosti nastaviti  gradnju  započetog objekta.  

Imajući  u vidu naprijed utvrñeno činjenično stanje, a 
na osnovu člana 54. stav 3. Zakona o grañevinskom 
zemljištu, u kojem je odreñeno da se nedovršena 
stambena zgrada uz saglasnost Skupštine općine, 
odnosno Općinskog vijeća može otuñiti ako je nositelj 
ostvarenog prvenstvenog prava korištenja radi 
grañenja, odnosno prava korištenja radi grañenja, bio 
spriječen opravdanim razlozima nastaviti grañenje 
(teška i trajna bolest, smrt člana porodice, smanjenje 
broja članova porodice, razvod braka, preseljenje u 
drugo mjesto i sl.) ispunjeni su uslovi za donošenje 
ovog rješenja, pa je riješeno kao u dispozitivu ovog  
rješenja. 
 
Ovo rješenje nema karakter upravnog akta, već je akt 
raspolaganja općine Gornji Vakuf-Uskoplje i protiv njega 
se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor. 
 
Broj:01-31-27/14 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
21-02.2014.godine                                                           

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
11. Na osnovu člana 6. Zakona o grañevinskom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene 
novine Federacije BiH » broj 25/03, 16/04 i 67/05), te 
člana 98. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje ( 
Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje br.1/01, 

3/05) i člana 88. Poslovnika o radu općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje „ broj 7/13 ) a postupajući po službenoj 
dužnosti u predmetu dodjele i utvrñivanja prava na 
gradskom grañevinskom zemljištu, Općinsko vijeće 
Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 10. sjednici, održanoj 
dana 20.02.2014. godine , d o n i j e l o  je 
 

R J E Š E N J E 
  
1. Na gradskom grañevinskom zemljištu označenom  

kao k.č.14/1 u površini od 320 m2 upisanog u zk.ul. 
broj 1581 k.o. SP- Gornji Vakuf, a kojem odgovara 
dio parcele po novom premjeru označenom kao 
k.p.1175 k.o. Gornji Vakuf, utvrñuje se pravo 
raspolaganja u korist općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
sa dijelom 1/1.  

 
2. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da nakon pravosnažnosti ovog rješenja 
izvrši upis pravo raspolaganja  u korist Općine 
Gornji Vakuf –Uskoplje, sa dijelom 1/1. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Služba za prostorno planiranje, imovinsko pravne 
poslove i katastar na prijedlog općinskog načelnika je  
po službenoj dužnosti provela  postupak u cilju 
utvrñivanja prava raspolaganja na zemljištu pobliže 
opisanom u tački 1. dispozitiva ovog rješenja. 
 Postupajući po ovom postupku služba je izvršila uvid u 
zk.ul. broj 1581 k.o. SP_Gornji Vakuf, zatim uvid u 
popisni list broj korisnika 1016 k.o. Gornji Vakuf i 
pritom utvrdila sljedeće : 
 
- uvidom u zemljišnoknjižni izvadak broj zk.ul. 1581 

k.o. SP_ Gornji Vakuf vidljivo je da parcela 
označena kao k.č.14/1 ima površinu 320 m 2 i 
upisana je kao državno vlasništvo . 

- uvidom u popisni list boj korisnika 1016 k.o. Gornji 
Vakuf  vidljivo je da je parcela označena kao 
k.p.1175 upisana na ime SO Gornji Vakuf. 

- u postupku se očitovao geodetski stručnjak koji je 
pri tom izjavio da parcela označena kao k.č.14/1 u 
površini od 320 m2 upisana u zk.ul. broj 1581 k.o. 
SP_ Gornji Vakuf odgovara dijelu parcele po 
novom premjeru označene kao k.p. 1175 k.o. 
Gornji Vakuf upisana u popisni list broj korisnika 
1016 na ime SO Gornji Vakuf. Dalje je izjavio da 
parceli označenoj kao k.p. 1175 k.o. Gornji Vakuf 
odgovaraju parcele po starom premjeru označene 
kao k.č.14/1 upisana u zk.ul. broj 1581,  k.č.14/2 
upisane u zk.ul. broj 1582 i k.č.14/45 upisana u 
zk.ul. broj 1660, sve k.o. SP_ Gornji Vakuf . 

 
Imajući u vidu sve naprijed navedeno, a na osnovu 
člana 6. Zakona o grañevinskom zemljištu Federacije 
BiH kojim je odreñeno da općina upravlja i raspolaže 
gradskim grañevinskim zemljištem u državnoj svojini na 
način i pod uslovima predviñenim zakonom i propisima 
donesenim na osnovu zakona, a shodno članu 98. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje kojim je propisano 
da imovinom u vlasništvu općine mora se upravljati 
pažljivo po načelima dobrog domaćina o čemu se stara 
općinski načelnik i članu 88. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje kojim je 
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predviñeno da Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 
akte, 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. 
 
Broj:01-31-28/14 
Gornji Vakuf-Uskoplje,                                                                       
21.02.2014.godine   

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
12.  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj:01-05-7/14 
Datum: 20.01.2014.godine 

 
I Z V J E Š T A J 

O izvršenju Programa rada Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2013.godinu 

 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, u skladu sa 
odredbama Statuta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
(„Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, br. 
1/01 i 3/05) i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“, br. 1/01 i 3/05, odnosno 7/13) donosi svoj 
Program rada. 
Program rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
donesen je na 3.sjednici Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje održanoj 21.02.2013.godine nakon usvojenog 
nacrta Programa rada Općinskog vijeća, a na osnovama 
samoupravnog djelokruga Općine utvrñenih Zakonom i 
Statutom općine, Programa Općinskog vijeća iz 
prethodnih godina, prijedloga danih od vijećnika 
Općinskog vijeća, Općinskog načelnika kao i od 
Pomoćnika načelnika. 
Programom rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2013.godinu planirani su zadaci Općinskog 
vijeća u tekućoj godine kao i nositelji zadataka i 
tromjesečni raspored izvršenja. 
Kolegij Općinskog vijeća se opredijelilo da se Izvješće 
izradi na način da se taksativno nabroje zadaci 
Općinskog vijeća koji su izvršeni u 2013.godini poslovi 
koji nisu izvršeni i poslovi koji su izvršeni a nisu 
planirani Programom. 

 
1. Izvršeni poslovi utvrñeni Programom rada za 

2013.godinu 
 

� Normativni dio: 
 
1. Prijedlog Odluke o utvrñivanju prosječene 

grañevinske cijene m2 stambenog i  poslovnog 
prostora u društveno-državnoj svojini na području 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 
2012.godinu, 

2. Prijedlog Budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2013.godinu, 

3. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za 2013.godinu, 

4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2013. 
godinu,  

5. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 
2013.godinu, 

6. Prijedlog Godišnjeg plana i  programa održavanja, 
izgradnje i rekonstrukcije lokalnih puteva u općini  
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013.godinu, 

7. Prijedlog Akcionog plana za implementaciju 
strategije razvoja općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2013.godinu, 

8. Prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje 2014-2016.godina, 

9. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja, 
10. Nacrt Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 

2014.godinu, 
11. Rebalans budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

za 2013.godinu, 
12. Prijedlog Budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 

2014.godinu, 
13. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje za 2014.godinu, 
14. Nacrt programa Općinskog vijeća Gornji Vakuf-

Uskoplje za 2014.godinu , 
15. Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 

Vakuf-Uskoplje, 
16. Nacrt Zoning plana dijela prostora «Raduša»i 

pristupnog puta i prilaza iz Voljica, 
17. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

Gornji Vakuf-Uskoplje, 
18. Prijedlog Zoning plana dijela prostora «Raduša»i 

pristupnog puta i prilaza iz Voljica, 
19. Prijedlog Zaključka o odobravanju postupka , 
20. Prijedlog Zaključka o odobravanju postupka, 
21. Prijedlog Zaključka o odobravanju postupka 

prometa-prodaje nekretnine, 
22. Prijedlog Zaključka o odobravanju postupka 

prometa-prodaje nekretnine, 
23. Prijedlog Rješenja o utvrñivanje prava vlasništva u 

korist Beganović, roñ. Zekotić, Amele iz Bugojna                                                                             
24. Prijedlog Rješenja o utvrñivanje prava vlasništva u 

korist Općine Gornji Vakuf, Gornji Vakufa-
Uskoplje, 

25. Prijedlog Rješenja o utvrñivanje prava vlasništva u 
korist Hamide, Irfana i Kasima Vugdalića iz 
Gornjeg Vakufa Uskoplja, 

26. Prijedlog Rješenja o dodjeli neizgrañenog 
gradskog grañevinskog zemljišta Filan Zuhdiji iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 

27. Prijedlog Rješenja o dodjeli i ustupanju na 
korištenje neizgrañenog gradskog grañevinskog 
zemljišta Mavrković Sulejmanu iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, 

28. Prijedlog Rješenja o dodjeli neizgrañenog 
gradskog grañevinskog zemljišta Azemini, Emiru i 
Selmiru Drini iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 

29. Prijedlog Rješenja o dodjeli i ustupanju na 
korištenje neizgrañenog gradskog grañevinskog 
zemljišta na lokalitetu «ODVODE», Izgradnji 
«TOJAGA»d.o.o. Mostar, «OBRT POKVIĆ» Gornji 
Vakuf-Uskoplje, «DADIĆ PROMET»d.o.o. Bugojno i 
«TEREET INŽINJERING»d.o.o. Gornji Vakuf-
Uskoplje , 
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30. Prijedlog Rješenja o dodjeli i ustupanju na 
korištenje neizgrañenog gradskog grañevinskog 
zemljišta Ohran Mirsadu i Arneli iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, 

31. Prijedlog Rješenja o dodjeli i ustupanju na 
korištenje neizgrañenog gradskog grañevinskog 
zemljišta Filan Zuhdiji iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 

32. Prijedlog Rješenja o dodjeli i ustupanju na 
korištenje neizgrañenog gradskog grañevinskog 
zemljišta Spahić Emsadu iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, 

33. Prijedlog Rješenja o dodjeli i ustupanju na 
korištenje neizgrañenog gradskog grañevinskog 
zemljišta Gudić Ragibu iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, 

34. Prijedlog Rješenja o dodjeli i ustupanju na 
korištenje neizgrañenog gradskog grañevinskog 
zemljišta Delić Zehredinu iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, 

35. Prijedlog Rješenja o dodjeli i ustupanju na 
korištenje neizgrañenog gradskog grañevinskog 
zemljišta Neretljak Hajderu iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja. 

 
� Izvještajno-informativni dio: 
 
1. Izvještaj o radu Centra za socijalni rad za 

2012.god. i Plan rada za 2013.godinu, 
2. Izvještaj o radu JKP « Radovina» za 

2012.godinu i Plan rada za 2013.godinu, 
3. Izvještaj o radu JKP «VIK»d.o.o. Gornji Vakuf-

Uskoplje za 2012. godinu i Plan rada za 
2013.godinu, 

4. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i 
Općinske uprave sa Izvještajem o stanju 
rješavanja predmeta upravnog postupka  za 
2012.godinu, 

5. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine za 
2012.godinu, 

6. Informacije o radu Ispostave Zavoda za 
zapošljavanje Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2012.god., 

7. Izvještaj o radu JP» Veterinarska stanica» 
Gornji Vakuf- Uskoplje za 2012.god. i Plan 
rada za 2013.godinu, 

8. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf 
–Uskoplje za 2012.god. i Plan rada za 
2013.godinu, 

9. Izvještaj o radu JU «Apoteka» Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2012. god. i Plan rada za 
2013.godinu, 

10. Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 
januar – mart 2013.godine, 

11. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva 
Bugojno za 2012.god., 

12. Izvještaj o radu Centra za obrazovanje i 
kulturu Gornji Vakuf – Uskoplje za 2012. god.  
i Plan rada za 2013.godinu,    

13. Informacija o radu Policijske stanice Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2012.godinu, 

14. Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar 
– juni 2013.godine, 

15. Izvještaj o izvršenju budžeta općine za period 
januar – septembar 2013.god., 

16. Informacija o stanju  privrede na području 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje u 2013. god., 

17. Informacija o izvršenim radovima 
rekonstrukcije i održavanja  lokalnih puteva i 
gradskih ulica u 2013.god., 

18. Informacija o funkcioniranju mjesnih 
zajednica, 

19. Informacija o stanju sporta i kulture na 
području općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 

20. Informacija o stanju u oblasti prostornog 
planiranja i grañenja, 

21. Informacija o stanju u oblasti zaštite i 
spašavanja na području općine Gornji vakuf-
Uskoplje, 

22. Izvještaj o izvršenju Programa rada Općinskog 
vijeća Gornji vakuf-Uskoplje za 2012.godinu, 

23. Informacija i implementaciji Akcionog plana za 
2013.godinu. 

2. Poslovi utvrñeni Programom rada za 2013. 
godinu koji nisu izvršeni u navedenom 
periodu 

 
1. Nacrt Regulacionog plana „Košute 2“ 
2. Prijedlog Regulacionog plana „Košute 2“ 
3. Izvještaj o radu JU „Dječji vrtić“ Gornji Vakuf-

Uskoplje za 2012.godinu 
 
3. Poslovi koje je Općinsko vijeće izvršilo a koji 

nisu predviñeni Programom rada za navedeni 
period  
1. Prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede na 

području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
2. Prijedlog dokumenta «Akcioni plan jačanja 

socijalne zaštite i inkluzije djece u općini 
Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 2013-
2014.godina, 

3. Prijedlog Odluke o uspostavljanju Poslovne 
zone «Batuški lug», 

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne 
suglasnosti za dodjelu koncesije  za mHe 
«Hrñenovac» 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o sigurnosti saobraćaja na putovima 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 

6. Prijedlog Odluke o pretanku rada Općinskog 
fonda za vatrogastvo, 

7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana 
parcelacije naselja «Batuški Gaj»-III faza, 

8. Nacrt Odluke o osnovama sigurnosti 
saobraćaja na cestama općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, 

9. Prijedlog Odluke o osnovama sigurnosti 
saobraćaja na cestama općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, 

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o osnivanju JU Apoteka Gornji Vakuf-
Uskoplje, 

11. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju 
predsjednika Konkursne komisije, 

12. Prijedlog Odluke o formiranju Popisne 
komisije općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 
BiH 2013.godine, 

13. Razmatranje Zaključka Vlade SBK o davanju 
suglasnosti na realizaciju projekta «Izgradnja 
TE Bugojno s rekonstrukcijom RL 
Gračanica», 
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14. Razmatranje Odluke o skupljanju, odvozu i 
zbrinjavanju komunalnog otpada, načinu 
plaćanja i visini cijena usluga na području 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 

15. Informacija o popisu stanovništva, 
domaćinstava i stanova u BiH 2013.godine, 

16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na 
imenovanje direktora JU Centra za 
obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje, 

17. Prijedlog Odluke o imenovanju punomoćnika 
državnog kapitala za Skupštinu «KRUŠČICA-
KOMMERC»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, 

18. Prijedlog Odluke o nominiranju privremenog 
člana Nadzornog odbora «KRUŠČICA-
KOMMERC»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, 

19. Prijedlog Zaključka o odobravanju provedbi 
postupka –prodaje nekretnina na Lokalitetu 
«Batuški Gaj», 

20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na 
kupovinu nekretnina za izgradnju regionalne 
deponije, 

21. Informacija o stanju u Ju Dom zdravlje 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 

22. Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi, 
23. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, 

24. Informacija o stanju poslovanja JURP 
«Vrbas» d.o.o. Bugojno, 

25. Razmatranje problematike dodjele koncesije 
JKP»VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 
korištenje izvorišta «Radovina», 

26. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na 
Ugovor o kupoprodaji nekretnina, 

27. Prijedlog Odluke o davanja ovlaštenja 
Općinskom načelniku za imenovanje člana 
skupštine privrednog društva «REGIONALNI 
CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM» d.o.o. 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 

28. Prijedlog Odluka o imenovanju Konkursne 
komisije 

29. Prijedlog Odluka o imenovanju Drugostepene 
stručno-upravne komisije 

30. Prijedlog Odluka o imenovanju Komisije za 
procjenu prometne vrijednosti nekretnina 

31. Prijedlog Odluka o imenovanju Komisije za 
davanje stručne ocjene u postupku 
donošenja urb.  saglasnosti 

 
U 2013.godinu održano je sedam redovnih sjednica, 
jedna svečana sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje u povodu Dana općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
 
PRISUSTVO SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Red. 
br. 

Ime i prezime 3.Sjed. 
21.02. 

4.sjed. 
04.04. 

5.sjed. 
16.05. 

6.sjed. 
04.07. 

7.sjed. 
12.09. 

8.sjed. 
31.10. 

9.sjed. 
19.12. 

1. Begovi Arif + + + + + + + 

2. Ramić Adnan + + + + + + + 

3. Skeho Hermina + + + + + + + 

4. Idrizović Dževad + + + + + + + 

5. Iamović Said + + + + + + + 

6. Pidro Muris + + + + + + + 

7. Zekotić Isak + + + + + + + 

8. Hadžiahmetović D. + + + + + + + 

9. Trkić Muamera  + + + + + + + 

10. Božo Perić + - + + + + + 

11. Marinko Krajina + + + + + + + 

12. Mario Zeko + + + + + - + 

13. Josip Herceg + + + + + + + 

14. Karamustafić Naser + + + + - + + 

15. Agić Jasminka + + + + + + + 

16. Bajraktarević Ismihan + + + + + + + 

17. Omeragić Salko + - + - + - + 

18. Prijić Edin + + + - + + + 

19. Ljuban Herceg + + + - - + + 

20. Marinko Barnjak + + + + + + + 

21. Hadžijusović Dijana + + + + + + + 

22. Agić Ismet + + + + + + + 

23. Berislav Elez + + + + + + + 
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4.  Komisije OV-a 
 
Stalne Komisije Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
zakazivane su i  održavane su sjednice po potrebi, 
uglavnom neposredno prije sjednice Općinskog vijeća  
 
 
kada je trebalo razmatrati materijale iz svoje 
nadležnosti koje su na dnevnom redu sjednica Vijeća. 
U svom radu Komisije su se rukovodila ovlaštenjima 
danim Statutom općine, Poslovnik o radu Općinskog 
vijeća, te Odlukama općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje.  
4.1. Komisija za izbor i imenovanje 
 
Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje imenovana je 29.11. 2012.godine, na 
1. sjednici Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje u 
sastavu; 
1. Said Imamović ,                predsjednik 
2. Josip Herceg,    član 
3. Dijamin Hadžiahmetović,   član 
4. Zeko Mario,                 član 
5. Hermina Skeho,    član 

Komisija za izbor i imenovanja razmatra pitanja koja se 
odnose na: 
- voñenje kandidacionog postupka;  
- utvrñivanje prijedloga za izbore, imenovanja i 

razrješenja iz nadležnosti Vijeća; 
- obavlja poslove verifikacije i prestanka mandata 

vijećnika u skladu sa Izbornim zakonom BiH; 
- druga pitanja iz ove oblasti. 
                   
U 2013.godinu održane su četiri sjednice Komisije na 
kojima su razmatrane slijedeće teme:  
- Utvrñivanje prijedloga kadrovskih rješenja vezanih 

za 5. sjednicu OV-a, 
- Utvrñivanje prijedloga kadrovskih rješenja vezanih 

za 6. sjednicu OV-a, 
- Raspisivanje Javnog poziva za dodjelu Općinskih 

priznanja, 
- Utvrñivanje prijedloga za dodjelu Općinskih 

priznanja, 
- Utvrñivanje prijedloga kadrovskih rješenja vezanih 

za 7. sjednicu OV-a, 
- Utvrñivanje prijedloga kadrovskih rješenja vezanih 

za 9. sjednicu OV-a. 
 

 
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE- PRISUSTVO SJEDNICAMA 
Red. 
Br. 

Ime i prezime Sjednica 
03.07.13. 

Sjednica 
15.05.13. 

Sjednica 
04.09.13. 

Sjednica 
18.12.13. 

1. Imamović Said + + + + 
2. Josip Herceg + - + + 
3. Hadžiahmetović D. + + + + 
4. Mario Zeko + + + + 
5. Skeho Hermina + + + + 

 
4.2. Komisija za budžet, finansije i 

ekonomska pitanja 
 
Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje imenovana je 
29.11. 2012.godine na 1. sjednici Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje u sastavu; 
 
1. Marija Ljubović,   predsjednik 
2. Dževad Idrizopvić,  član 
3. Igor Blažević,   član 
4. Mumera Trkić,   član 
5. Amel Mujić,    član 
 
Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja: 
- razmatra nacrt i prijedlog budžeta općine; 
- prati provoñenje izvršenja budžeta i odluka iz 

oblasti finansija; 
- razmatra odluke o zaduživanju, reprogramiranju 

dugova i drugim novčanim obavezama općine; 
- razmatra izvještaje revizije; 
- razmatra izvještaje o poslovanju javnih preduzeća 

čiji je osnivač općina; 
- razmatra i druga dokumenta iz oblasti financijskog 

poslovanja u skladu sa zakonom. 
 
U izvještajnom periodu održano je 7. sjednica Komisija 
na kojima su razmatrane slijedeće teme:   
 
 

- Izvještaj o izvršenju budžeta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2012.god., 

- Razmatranje prijedloga Budžeta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za 2013.godinu 

- Razmatranje Izvještaja o poslovanju JU Centar 
za socijalni rad i JU Centar za obrazovanje i 
kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje, JU Dom zdravlja 
i JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje 

- Izvještaj o izvršenju budžeta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za razdoblje 01.01. do 
31.03.2013.god., 

- Razmatranje Izvještaja o poslovanju JKP 
Radovina d.o.o., JKP VIK d.o.o., JP 
Veterinarska stanica d.o.o.,  

- Prijedlog Okvirnog budžeta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za razdoblje 2014-2016.god., 

- Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 
01.01. do 30.06.2013.godine, 

- Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 
01.01. do 30.09.2013.godine, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2013.godinu, 

- Nacrt Budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2013.godinu, 

- Prijedlog Budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
za 2013.godine 

 



 

Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 1/14     07. 03. 2014                                 Strana : 18 

 
KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EK. PITANJA - PRISUSTVO SJEDNICAMA  
Red. 
Br. 

Ime i prezime Sjed. 
19.02. 

Sjed. 
02.04. 

Sjed. 
02.07. 

Sjed. 
14.05. 

Sjed. 
10.09. 

Sjed. 
29.10. 

Sjed. 
17.12. 

1. Ljubović M. + + - + + + + 
2. Idrizović Đ. + - + + + - - 
3. Blažević I. + + - + + + + 
4. Trkić M. + + + + + + + 
5. Mujić A. + + + - - - + 
 
4.3.  Komisija za društvene djelatnosti 
 
Komisija za društvene djelatnosti Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje imenovana je 20.12. 2012.godine 
na 2. sjednici Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
u sastavu; 
 
1. Muris Pidro,   predsjednik 
2. Ivo Juričević,  član 
3. Muhamed Gazić,  član 
4. Davorka Juričić,  član 
5. Sefir Gvozden,  član 
 
Komisija za društvene djelatnosti razmatra pitanja koja 
se odnose na: 

- osnivanje, upravljanje, financiranje i unapreñenje 
ustanova predškolskog odgoja, osnovnog 
obrazovanja, zdravstva, kulture, socijalne zaštite i 
drugih ustanova iz nadležnosti općine; 

- sport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu; 
- partnerstvo općine i nevladinog sektora u pružanju 

usluga; 
-  

 
- zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog 

naslijeña; 
- druga pitanja iz ove oblasti. 
U izvještajnom periodu Komisija je  održala 3. sjednice 
na kojima su razmatrane slijedeće teme: 
- Razmatranje Akcionog plana jačanja socijalne 

zaštite i inkluzije djece općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za razdoblje 2013-2014.godina, 

- Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Gornji 
Vakuf-Uskoplje za 2012.godinu i Plana rada za 
2013.godinu, 

- Izvještaj o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2012.godinu i Plana rada 
za 2013.godinu, 

- Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2012.godinu i Plana rada za 
2013.godinu, 

- Izvještaj o radu JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje 
za 2012.godinu i Plana rada za 2013.godinu. 

- Informacija o stanju sporta i kulture na području 
općine Gornji Vakuf-uskoplje. 

 
 

 
KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELTANOSTI- PRISUSTVO SJEDNICAMA   
Red. 
Br. 

Ime i prezime Sjed. 
20.02. 

Sjed. 
02.04. 

Sjed. 
30.10. 

1. Muris Pidro + + + 
2. Ivo Juričević + + + 
3. Muhamed Gazić + + + 
4. Davorka Juričić + + + 
5. Sefir Gvozden + + + 
                      
4.4.  Komisija za mjesne zajednice 
 
Komisija za poslove mjesnih zajednica Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje imenovana je 20.12. 2012.godine 
na 2. sjednici Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
u sastavu; 
 
1. Mario Zeko,    predsjednik 
2. Adnan Ramić,   član 
3. Ivica Grbavac,   član 
4. Dijamin Hadžiahmetvoić,  član 
5. Adnan Milanović,   član 
 
Komisija za poslove mjesnih zajednica razmatra pitanja 
koja se odnose na: 

- postupak osnivanja mjesnih zajednica i promjene 
područja mjesnih zajednica, te izbor organa mjesnih 
zajednica; 

- poticanje meñusobne suradnje mjesnih zajednica, 
povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih 
zajednica za rješavanje pitanja od zajedničkog 
interesa; 

 

 
- planove i programe financiranja potreba mjesnih 

zajednica; 
- praćenje stanja u mjesnim zajednicama i 

razmatranje pitanja od značaja za razvoj mjesnih 
zajednica; 

- druga pitanja iz ove oblasti. 
 
U 2013.godinu održana je jedna  sjednica Komisije na 
kojoj je razmatrana slijedeća tema: 
 
- Razmatranje Informacije o funkcioniranju mjesnih 

zajednica 
 
KOMISIJA ZA MJESNE ZAJEDNICE-PRISUSTVO 
SJEDNICAMA 
Red. 
Br. 

Ime i prezime Sjednica 
30.10.2013. 

1. Mario Zeko + 
2. Adnan Ramić + 
3. Ivica Grbavac + 
4. Hadžiahmetvoić Dijamin + 
5. Milanović Adnan - 
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4.5.  Komisija za prostorno planiranje, ureñenje i    
         ekologiju 
 
Komisija za prostorno planiranje, ureñenje i ekologiju 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje imenovano je 
20.12. 2012.godine na 2. sjednici Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje u sastavu; 
 
1. Nedžad Gudić,   predsjednik 
2. Josip Barnjak,   član 
3. Arif Begović,    član 
4. Berislav Elez,   član 
5. Safer Begvoić,   član 
 
Komisija za prostorno planiranje, ureñenje i ekologiju 
razmatra pitanja koja se odnose na: 

- ureñenje prostora i zaštitu čovjekove okoline; 
- donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih 

planova uključujući zoniranje; 
- donošenje programa stambene, poslovne i druge 

izgradnje; 
- korištenje, upravljanje i raspolaganje grañevnim 

zemljištem; 
- djelatnosti i objekte komunalne infrastrukture; 
- upravljanje prirodnim resursima; 

- druga pitanja iz ove oblasti. 
 
U izvještajnom periodu Komisija je  održala četiri  
sjednice  na kojima su razmatrane slijedeće teme: 
- Razmatranje Informacije o stanju u oblasti 

prostornog ureñenja i grañenja na prostoru općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 

- Razmatranje prijedloga Zoning plana dijela 
prostora Raduša i pristupnog puta i prilaza iz 
Voljica, 

- Razmatranje Zaključka Vlade SBK o davanju 
suglasnosti na realizaciju projekta „Izgradnja TE 
Bugojno sa rekonstrukcijom RL Gračanica,“ 

- Razmatranje nacrta Zakon o prostornom planiranju 
i nacrta zakona o grañenja SBK, 

- Razmatranje nacrta Zoning plana dijela prostora 
Raduša i pristupnog puta i prilaza iz Voljica, 

- Razmatranje prijedloga odluke o osnovama 
sigurnosti saobraćaja na cestama i ulicama općine 
Gornji vakuf-Uskoplje, 

- Razmatranje prijedloga odluke o davanju 
prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije, 

- Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izrade 
Plana parcelacije naselja Batuški Gaj – Faza III. 

 
 
KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE- PRISUSTVO SJEDNICAMA  
Red. 
Br. 

Ime i prezime Sjednica 
03.04. 

Sjednica 
02.07. 

Sjednica 
10.09. 

Sjednica 
29.10. 

1. Nedžad Gudić + - + + 
2. Josip Barnjak + + + + 
3. Arif Begović + + + + 
4. Elez Berislav + + - + 
5. Safer Begvoić + - - - 

 
4.6.  Komisija za statut i propise 
 
Komisija za statut i propise Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje imenovana je 29.11. 2012.godine na 1. 
sjednici Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje u 
sastavu; 
 
1. Zrinko Tokić,    predsjednik 
2. Mehrid Petrović,   član 
3. Jozo Šekerija,   član 
4. Selmir Šehić,   član 
5. Alojz Bandić,    član 
 
 Komisija za Statut i propise: 
- prati provoñenje Statuta; 
- razmatra pitanja značajna za ostvarivanje Statuta i 

daje inicijativu za izmjene i dopune Statuta; 
- razmatra i dostavlja Vijeću mišljenje o prijedlozima 

za izmjene i dopune Statuta; 
- provodi javnu raspravu o prijedlozima izmjena i 

dopuna Statuta ili prijedlozima odluka, te 
obavještava Vijeće o rezultatima javne rasprave; 

- razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih općih 
akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove 
usklañenosti sa zakonom, Statutom i pravnim 
propisima kao i u pogledu pravno-tehničke obrade, 
te Vijeću predlaže i pravno-tehničke ispravke  

 
 

 
očiglednih grešaka u tekstu predloženih radnih 
materijala; 

- utvrñuje prečišćene tekstove odluka i drugih općih 
akata Vijeća; 

- utvrñuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja 
odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće; 

- vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i 
Statutom. 

 
U izvještajnom periodu Komisija je  održala je 7. 
sjednica  na kojima je razmatrala slijedeće teme; 
 
- Razmatranje materijala na dnevnom redu 3. 

sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
- Razmatranje materijala na dnevnom redu 4. 

sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
- Razmatranje materijala na dnevnom redu 5. 

sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
- Razmatranje materijala na dnevnom redu 6. 

sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
- Razmatranje materijala na dnevnom redu 7. 

sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
- Razmatranje materijala na dnevnom redu 8. 

sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
- Razmatranje materijala na dnevnom redu 9. 

sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
- Razmatranje prijedloga za autentičnom tumačenju 

prema Zahtjevu Sekretara općine. 
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KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE- PISUSTVO SJEDNICAMA 
Red. 
Br. 

Ime i prezime Sjed. 
20.02. 

Sjed. 
03.04. 

Sjed. 
03.07. 

Sjed. 
15.05. 

Sjed. 
11.09. 

Sjed. 
30.10. 

Sjed. 
19.12. 

1. Zrinko Tokić + + + + + + + 
2. Mehrid Petrović + + - - - + - 
3. Jozo Šekerija + + + + + + + 
4. Selmir Šehić + + + - + + - 
5. Bandić Alojz + - + + + + + 

 
4.7.  Kolegij OV-a 
 
Kolegij Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
imenovana je 29.11. 2012.godine na 1. sjednici 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje u sastavu; 
 
1. Marinko Krajina ,   predsjednik 
2. Said Imamović,   član 

 /Adnan Ramić/,   zamjenik člana 
3. Božo Perić,    član 

 /Josip Herceg/,   zamjenik člana 
4. Ljuban Herceg,   član 
       /Marinko Barnjak/,  zamjenik člana 
5. Salko Omeragić,   član 

/Edin Prijić/,    zamjenik člana 
6. Naser Karamustafić,   član 
       /Ismihan Bajrakatrević/,  zamjenik člana 
7. Dijana Hadžijusufović,  član 

 /Ismet agić/,     zamjenik člana 
8. Dževad Iskaović,   član 
9. Zrinko Tokić,    član 
10. Edin Glamočak,   član 
11. Edin Gekić,    član 
12. Marinko Barnjak,  član 
13. Bajro Ljubunčić,  član 
14. Berislav Elez,   član 
15. Senad Prijić    član 
 
U okviru svojih prava i dužnosti Kolegij vrši slijedeće 
poslove: 
- koordinira aktivnosti u pripremi sjednica Vijeća; 
- utvrñuje prijedlog dnevnog reda i termin 

održavanja sjednice OV-a; 
- osigurava saradnju Vijeća i općinske uprave; 
- utvrñuje prijedlog Programa rada Vijeća i prati 

njegovu realizaciju; 
- osigurava saradnju klubova vijećnika i radnih tijela 

Vijeća; 

 
- razmatra inicijative i prijedloge upućene Vijeću; 
- kao i druge poslove bitne za rad Vijeća. 
 
U izvještajnom periodu Kolegij Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje  održao je osam sjednica u 2011.godinu  
na kojima su razmatrane slijedeće teme:  
 
 i to ; 
- Utvrñivanje prijedlog Programa rada OV-a za 

2011.godinu, 
- Utvrñivanje termina i dnevnog reda 4.  sjednice 

OV-a, 
- Utvrñivanje termina i dnevnog reda 5.  sjednice 

OV-a, 
- Utvrñivanje termina i dnevnog reda 6.  sjednice 

OV-a 
- Utvrñivanje termina i dnevnog reda 7.  sjednice 

OV-a, 
- Utvrñivanje termina i dnevnog reda 8.  sjednice 

OV-a, 
- Utvrñivanja termina i dnevnog reda 9. sjednice OV-

a 
- Utvrñivanje prijedloga Programa rada OV-a za 

2013.godinu, 
- Utvrñivanje Izvještaja o izvršenju Programa rada 

Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2012.godinu, 

- Utvrñivanje nacrta Poslovnika o radu OV-a, 
- Razmatranje Zahtjeva za usklañivanje Cjenovnika 

komunalnih usluga JKP Radovina d.o.o. Gornji 
Vakuf-Uskoplje, 

- Utvrñivanje prijedloga Poslovnika o radu OV-a, 
- Utvrñivanje nacrta Programa rada Općinskog vijeća 

za 2014.godinu, 
- Razmatranje Zahtjeva JKP VIK d.o.o. Gornji Vakuf-

Uskoplje po pitanju dodjele koncesije za potrebe 
vodosnabdjevanja. 
 

KOLEGIJ OPĆINSKOG VIJEĆA- PRISUSTVO SJEDNICAMA KOLEGIJA 
Red. 
Br. 

Ime i prezime Sjed. 
15.01. 

Sjed. 
05.03. 

Sjed. 
30.05. 

Sjed. 
20.06. 

Sjed. 
18.04. 

Sjed. 
22.08. 

Sjed. 
03.10. 

Sjed. 
29.11. 

1. Krajina Marinko + + + + + + + + 
2. Prijić Senad + + + + + + + + 
3. Imamović Said + + + + + + + + 
4. Perić Božo + + + + + + - - 

5. Salko Omeragić - - - - - - - - 
6. Karamustafić N. + + + + + + + + 
7. Hadžijusfović D. + - + + + + + + 
8. Ljuban Herceg - - - + - - - - 
9. Isaković Đevad + + + - + + + + 
10. Tokić Zrinko + - + + + - - + 
11. Glamočak Edin + - + + + - + + 
12. Gekić Edin + + + + - - - + 
13. Marinko Barnjak - - + + + - + - 
14. Ljubunčić Bajro + - - + + - - + 
15. Elez Berislav + + + + + + + + 
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PREDSJEDNIK 

                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        
                 Krajina Marinko, dipl.ing. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
13.  Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 20.02.2014. godine,  
d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvještaju o radu Biroa za zapošljavanje Gornji 
Vakuf-Uskoplje za 2013.godinu 

1. Prihvata se Izvještaj o radu Biroa za zapošljavanje 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2013.godinu, od januara 
2014.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-34-10/14 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
21.02.2014.godine  

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
14. Na osnovu člana 38. tačka 2. i  110. stav 1. Statuta 
općine Gornji Vakuf - Uskoplje (“Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05) i člana 89. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf  
Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje» br. 7/13) Općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 
20.02.2014.  2014. godine, donijelo je    

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o sastavu  IV 
saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Član 1. 

 
U članu 1. tačka a) Odluke o sastavu IV saziva 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje ("Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje", br.7/12) alineja 
7. mijenja se i glasi: 
 
" 7. Manjgo Ramiz ".  

Član 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje".  

  
Broj; 01-05-18/14      
Gornji Vakuf-Uskoplje,                           
21.02.2014.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

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

15. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje (" 
Službeni Glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " , 
br.7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 20.02.2014.godine,  
d o n i j e l o je 
 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o implementaciji Akcionog plana 

za 2013.godinu 
 

1. Prihvata se Informacija o implementaciji Akcionog 
plana za 2013.godinu, Komisije za praćenje i 
ocjenu implementacije Strategije razvoja Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje broj 01-18-112-13/10 od 
05.02.2014.godine. 
 

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

 
Broj;01-28-19/14 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
21.02.2014.godine 

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                  

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
16. Na osnovu  člana 38.točka 2.i 5. i člana 109. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje (" Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje", br. 1/01 i 3/05) i člana  
91. Poslovnika o radu  Općinskog vijeća Gornji Vakuf- 
Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", 
br. 7/13),  Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje, na 
svojoj 10. sjednici održanoj 20.02. 2014. godine,  
d o n i j e l o je: 

 
 

AKCIONI PLAN 
Za implementaciju Strategije razvoja Općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014. god. 
 

I 
 
Akcionim planom za implementaciju Strategije Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 2010-2015. godina u 
2014.godine planiraju se realizirati Projekti kako slijedi: 
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R/Br  NAZIV PROJEKTA Vrijednost 
u KM Nivo implementacije 

 S1 POBOLJŠANJE EKONOMSKOG RAZVOJA 

 S1.1. 
Unapreñenje poljoprivredne proizvodnje sa naglaskom na organsku proizvodnju 

1 S1.1.2. 
Uspostava sustava poticaja za poljoprivrednu 
proizvodnju 30.000,00 KONTINUIRANO 

2 S1.1.3. 
Edukacija u organskoj i konvencionalnoj 
poljoprivrednoj proizvodnji kroz oganizaciju 
seminara, treninga i okruglih stolova 

 
500,00 

 
KONTINUIRANO 

3 S1.1.4. 
Promocija organske proizvodnje kroz 
organizaciju sajmova i podršku učestvovanja 
na sajmovima 

1.500,00 KONTINUIRANO 

4 S1.1.7. Jačanje Službe za poljoprivredu u općini 7.500,00 KONTINUIRANO 

5 S1.1.8. 
Aktiviranje i rekonstrukcija stočne pijace.  

3.000,00 FAZNO 

6 S1.1.12. 
Ureñenje zemljišnih evidencija kroz uspostavu 
katastra nekretnina (nakon donošenja Zakona 
o katastru) 

 FAZNO 

 S1.2. Razvoj turizma 

7 S1.2.2. 
Promicanje turizma i turističkih destinacija u 
općini 5.000,00 KONTINUIRANO 

8 S1.2.3. Donošenje regulacijskih planova za 
sportsko/turističke centre 50.000,00 FINALNO 

9 S1.2.4. 
Definiranje olakšica pri izgradnji 
objekata/infrastrukture u turizmu - KONTINUIRANO 

 S1.3. Razvoj proizvodnog poduzetništva 

10 S1.3.1. Uspostava i razvoj industrijskih zona 600.000,00 FAZNO 

 S1.4 Korištenje obnovljivih izvora energije 

11 S1.4.1. 
Jačanje svijesti grañana o prednostima i 
neškodljivosti iskorištavanja obnovljivih izvora 
energije 

5.000,00 
 
 

KONTINUIRANO 
 
 S2 RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 

 S2.1 Razvoj saobraćajne infrastrukture 

12 S2.1.1. Asfaltiranje i rekonstrukcija gradskih ulica 300,000,00 
 

KONTINUIRANO  
13 S2.1.3. Asfaltiranje lokalnih puteva cca 20 km. 1.500,000,00 KONTINUIRANO 

14 S2.1.4. Nastavak izgradnje trotoara uz magistralnu 
cestu u naseljenim mjestima 

 
1.000.000,00 

 
FAZNO 

15 S2.1.5. Postavljanje vertikalne signalizacije na 
asfaltirane lokalne puteve 

 
150.000,00 

 
FAZNO 

 S2.2 Razvoj komunalne infrastrukture 

16 S2.2.1. 
Izrada projektne dokumentacije za 
vodovodnu/kanalizacionu mrežu u naseljenim 
mjestima 

100.000,00 
 

KONTINUIRANO 

17 S2.2.2. Rekonstrukcija primarne gradske 
vodovodne/kanalizacione mreže 

3.000.000,00 FAZNO 

18 S2.2.3. 
Izgradnja/rekonstrukcija 
vodovodne/kanalizacione mreže u naseljenim 
mjestima 

1.000.000,00 
 

KONTINUIRANO 

19 S2.2.4. Uspostava katastra lokalnih izvorišta i 
vodovoda i njihova zaštita 

50.000,00  
FAZNO 

20 S2.2.5. 
Izgradnja regulacije korita rijeke Vrbas u 
gradskom dijelu 1.500.000,00 FAZNO 
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21 S2.2.6. 

Čišćenje korita rijeka i izgradnja odbrambenih 
nasipa na kritičnim mjestima podložnim 
poplavama i zaustavljanje bespravne gradnje 
u vodozaštitnom pojasu 

 
 

150.000,00 

 
 

FAZNO 

22 S2.2.7. 
Saniranje postojeće deponije i ostalih divljih 
deponija te utvrñivanje lokacije za novi 
gradski deponij 

30.000,00 FAZNO 

23 S2.2.9. Ulična rasvjeta u naseljenim mjestima 80.000,00 FAZNO 
 

 S3 ZAŠTITA OKOLIŠA I ŽIVOTNE SREDINE 

24 S3.1.3. Izrada loaklnog ekološkog plana LEAP-a 10.000,00 FINALNO 

25 S3.1.3. Edukacija mladih u obrazovnim institucijama o 
važnosti životne sredine 1.000,00 KONTINUIRANO 

26 S3.1.3. Zaštita Ždrimačkih jezera 5.000,00 KONTINUIRANO 

27 S3.1.4. Zaštita Ždrimačkih slapova 10.000,00 KONTINUIRANO 

28 S3.1.5. Zaštita Raduškoga jezera 1.000,00 KONTINUIRANO 

29 S3.1.5. Zaštita rijeke Kruščice kao mrijestilišta I izvora 
pitke vode 5.000,00 KONTINUIRANO 

30 S3.1.7. Ureñenje i održavanje zelenih površina 
(šetališta, parkova) u gradu 

 
100.000,00 

 
KONTINUIRANO 

 S4 UNAPREĐENJE LJUDSKIH RESURSA 

31 S4.1.3. 
Uspostavljanje sistema finansijske podrške za 
stipendiranje studenata i srednjoškolaca sa 
posebnim naglaskom na deficitarna zanimanja  

250.000,00 KONTINUIRANO 

32 S4.1.4. Unapreñenje predškolskog obrazovanja kroz 
stavljanje u funkciju JU Dječiji vrtić „Zvončić“ 

10.000,00 FINALNO 

 S5 
RAZVOJ SPORTA I KULTURE TE UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE 

 S5.1 Razvoj sporta i sportske infrastrukture 

33 S5.1.2. Potpora za rad i razvoj sportskih društava 350.000,00 KONTINUIRANO 

34 S5.1.3. Popularizacija sporta i podizanja sportske 
kulture kod grañana 

30.000,00 KONTINUIRANO 

35 S5.1.4. Dovršetak izgradnje sportske dvorane 1.500.000,00 FAZNO 
36 S5.1.5. Izgradnja novih sportskih objekata 100.000,00 FAZNO 

 S5.2 Razvoj kulture i objekata kulture 

37 S5.2.1. Podpora radu kulturnih društava 125.000,00 KONTINUIRANO 

38 S5.2.3. Obilježavanje datuma značajnih za općinu 1.000,00 KONTINUIRANO 

39 S5.2.5. Sanacija kulturno povijesnih spomenikau 
skladu sa financijskim mogućnostma općine. 

5.000,00 KONTINUIRANO 

 S6 
 

USPOSTAVA EFIKASNE I OTVORENE LOKALNE ADMINISTRACIJE 

40 S6.1.2. Završetak nove zgrade općine 1.500.000,00 FAZNO 

41 S6.1.3. Uspostava šalter dvorane  FAZNO 

 S6.1.4. Uvoñenje e-vlada – izvodi iz matičnih knjiga 
(rodni list, državljanstvo i sl.)  FAZNO 

42 S6.1.5. Unapreñenje informiranosti grañana i analiza 
prijedloga grañana  

 
50.000,00 

 
KONTINUIRANO 

43 S6.1.6. 
Uspostavljanje partnerstva izmeñu lokalne 
uprave i grañana 

 
50.000,00 KONTINUIRANO 

44 S6.1.7. Modenizacija infrastrukture i opreme  KONTINUIRANO 
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II 
 
Ovaj Akcioni plan objavit će se u «Službenom glasniku 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje», a primjenjivat će se u 
2014.godini.  
 
Broj:01-28-20/14 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
21.02.2014. godine  

PREDSJEDNIK 
                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Općinski načelnik: 
 
17.  Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", 
broj 49/06) i člana 52. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje ( " Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje", broj 1/01 i 3/05), Općinski načelnik  
općine Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 3.2.2014. donio je; 
 

P R A V I L N I K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji službi za upravu Općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje 

 
Član 1. 

 
U članu 12. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji službi za 
upravu Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ("Službeni glasnik 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje", broj 5/13 i 11/13), u 
daljem tekstu: Pravilnik, iza tačke 3.3. dodaje se nova 
tačka 3.3.a, koja glasi: 
          „  3.3.a  Viši stručni saradnik za grañanska 
stanja - matičar 
 :Opis poslova٭
- vrši praćenje i primjenu zakona iz oblasti 

grañanskih stanja, odnosno propisa koji se odnose 
na voñenje MKR, MKV , MKU i matične knjige 
državljana, 

- vodi postupak radi utvrñivanja činjenica o kojima 
se ne vodi službena evidencija i izdavanje 
odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, 

- vrši postupak prijave vjenčanja i svečanog 
zaključenja braka prema odredbama Porodičnog 
zakona, 

- provodi, u skladu sa odgovarajućim propisima, 
postupak promjene prezimena za osobe kod kojih 
je došlo do pretanka ili poništenja braka, 

- provodi, u skladu sa zakonom, postupak 
neposrednog utvrñivanja državljanstva za osobe 
koje su upisane u MKR, 

- obavljanje svih drugih sličnih stručnih i operativnih 
poslova koji su po prirodi vezani za 

- efikasno rješavanje u upravnim stvarima, 
- na osnovu pravosnažnih rješenja nadležnih organa 

vrši izmjene i dopune upisa u matičnim knjigama, 
- vrši unos i kompjutersku obradu podataka iz    
       matičnih evidencija, 
- izdaje izvode i uvjerenja iz matične knjige roñenih, 

vjenčanih, umrlih i knjige državljana, 
- obavezan je voditi računa o tajnosti podatka do 

kojih doñe u svom radu shodno Zakonu o zaštiti 
tajnih podataka, 

- vrši i druge poslove po nalogu Pomoćnika 
Općinskog načelnika. 

٭  Uslovi za vršenje poslova:  
- VSS -VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko 

obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog 
sistema studiranja – pravnog smjera ili 
ekonomskog, smjer javna uprava,  

- položen stručni upravni ispit, 
- najmanje dvije (2) godine radnog staža u struci 

nakon stjecanja VSS, 
- poznavanje rada na računaru. 
 Vrsta djelatnosti: osnovna٭
 Grupa poslova: stručno-operativni٭
 Složenost poslova: složeniji٭
 Status izvršitelja: državni službenik٭
 Pozicija radnog mjesta: viši stručni suradnik٭
 .“ Broj izvršitelja: jedan (1)٭

 
Član 2. 

 
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će 
se u "Službenom glasniku Općine Gornji Vakuf–
Uskoplje". 

 
Broj: 02-05-314/14                  
Gornji Vakuf-Uskoplje, 3.2.2014.godine                                 

           
          OPĆINSKI NAČELNIK 

               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
18. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj :02–34-106/14 
Datum :14.01.2014.godine 
 
Na osnovu člana 44. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje, («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje», br. 1/03 i 3/05), a shodno članu 24. Odluke 
o plaćama i naknadama izabranih zvanićnika, državnih 
službenika i namještenika u općinskoj upravi Gornji 
Vakuf-Uskoplje  ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf 
Uskoplje", broj 4/11,1/12), a u vezi sa članom 11. 
Pravilnika o plaćama i naknadama  državnih službenika i 
namještenika općinskih službi za upravu općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (« Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje « broj 5/11), Općinski načelnik, donosi: 
 

O D L U K U 
o dodatku na plaću 

 
Član 1. 

 
Zbog posebnih uslova rada, težine i prirode poslova i 
odgovornosti za njihovo obavljanje u Službi za civilnu 
zaštitu općine Gornji Vakuf-Uskoplje, utvrñuje se 
dodatak na osnovnu plaću u visini od 10%: 

- Pomoćniku načelnika za civilnu zaštitu, 
- Stručnom savjetniku za koordinaciju mjera zaštite 

i spašavanja, 
- Višem samostalnom referentu za popunu i 

mobilizaciju ljudstva, MTS-a i opreme za obuku 
struktura CZ i grañana, 
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- Višem referentu za operativni centar i 
administrativno tehničke poslove. 

 
Član 2. 

 
Zbog posebnih uslova rada, težine i naravi poslova i 
odgovornosti za njihovo obavljanje, utvrñuje se dodatak 
na osnovnu plaću u visini od 20%: 

- Inspektoru za komunalne djelatnosti i zaštitu 
okoliša. 

- Komandiru odjeljenja – Šefu unutrašnje 
organizacijske jedinice, 

- Referentu za gašenje požara vozač – vatrogasac. 
 

Član 3. 
 
Ova odluka će se primjenjivati od 01.01.2014. godine.  
 

Član 4. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o dodatku na plaću broj: 02-34-991/13 od 09.07.2013. 
godine. 

Član 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

          OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
19. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj :02–34-116/14 
Datum:14.01.2014.godine 
 
Na osnovu člana 44. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje, («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje», br. 1/03 i 3/05), i člana 4. stav 2. Odluke o 
plaćama i naknadama izabranih zvaničnika, državnih 
službenika i namještenika u općinskoj upravi Gornji 
Vakuf-Uskoplje  ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf 
Uskoplje", broj 4/11,1/12), a shodno Sporazumu sa 
Sindikatom državnih službenika i namještenika općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje broj: 02-34-2048/13 od 
31.12.2013. godine, Općinski načelnik, donosi: 
 

 
O D L U K U 

o utvrñivanju osnovice za obračun plaće 
 

Član 1. 
 
Ovom Odlukom utvrñuje se osnovica za obračun plaća 
zvaničnicima, državnim službenicima i namještenicima 
općinske uprave Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 
264,00 KM. 

Član 2. 
 

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se  Služba za opću 
upravu i društvene djelatnost i Služba za privredu i 
finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Član 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
primjenjivat će se od 01.01.2014. godine do 31.12. 
2014. godine  i objavit će se u Službenom glasniku 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

          OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
20. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-44/14 
Datum: 14.01.2014. godine 
 
Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2014. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/13),  Općinski načelnik , d o n o s i :  
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014. godinu 
Udruženju „Branioci grada“ Gornji Vakuf 

 
I 

 
Udruženju „Branioci grada“ Gornji Vakuf iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja, odobravaju se finansijska sredstva iz 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014. godinu 
u iznosu od 500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana proisteklih iz 
rata iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014. 
godinu za namjene – za organizaciju Pohoda na brdo 
„Krč“. Udruženje je obavezno da  dostavi Izvještaj o 
namjenski utrošenim sredstvima Službi za privredu i 
finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 
dana po primitku i utrošku sredstava (i kopije računa o 
utrošenom sredstvima).  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2014. godini neće moći biti korisnici sredstava 
budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj 
budžetskoj 2015. godini u skladu sa članom 4. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2014. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/13).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista 
će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun 
navedenog udruženja broj 1995230076309516 otvoren 
u Sparcasse banci. 

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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
21. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-68/14 
Datum: 14.01.2014. godine 
 
Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2014. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014. godinu 
Bajraktarević Muniri 

 
I 

 
Bajraktarević Muniri iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013. godinu u iznosu od 
500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista 
će odobrena novčana sredstva prebaciti na račun  broj  
101-131-6053071427  tekući račun 21-26741-530714 
kod Privredne banke Sarajevo. 

 
IV 

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

           OPĆINSKI NAČELNIK 
               Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
22. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-58/14 
Datum: 14.01.2014. godine 
 
Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 

2014. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014. godinu 
Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf 

 
I 

 
Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2014. godinu u iznosu od 500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana – transferi za 
obilježavanje vjerskih praznika budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2014. godinu za namjene – za 
obilježavanje Roñendana Poslanika Muhammeda a.s. 
Medžlis Islamske zajednice  je obavezan da  dostavi 
Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima  ( i kopije 
računa ) Službi za privredu i finansije općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2014. godini neće moći biti korisnici sredstava 
budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj 
budžetskoj 2015. godini u skladu sa članom 4. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2014. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br.11/13).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
23. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton                                                                                       
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-42/14 
Datum: 14.01.2014. godine 
 
 
Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2014. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
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O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014. godinu 
SKISO ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
SKISO ''Sloga'' Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2014. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima grañana – transferi 
udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2014. godinu za namjene – za  
troškove pripreme za proljetni dio takmičarske sezone. 
SKISO ''Sloga'' je obavezna da  dostavi Izvještaj o 
namjenski utrošenim sredstvima ( i kopije računa o 
utrošenim sredstvima ) Službi za privredu i finansije 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2014. godini neće moći biti korisnici sredstava 
budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj 
budžetskoj 2015. godini u skladu sa članom 4. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2014. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/13).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista 
će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun 
navedenog udruženja broj 1990520108007363 otvoren 
kod Sparkasse banke  d.d. poslovnica 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
24. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1933/13 
Datum: 14.01.2014. godine 
 
Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 12. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2014. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/13),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014. godinu 
Liga mladih u nogometu MZ Bugojno 

 

I 
 
Ligi mladih u nogometu MZ Bugojno, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2014. godinu u iznosu od 500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – transfer udruženjima grañana – iz budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2014. godinu za 
namjene –  za organizaciju lige mladih u nogometu MZ 
Bugojno. Liga mladih u nogometu MZ Bugojno je 
obavezna da  dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima  ( i kopije računa ) Službi za privredu i 
finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 
dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 2014. godini neće moći biti korisnici sredstava 
budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj 
budžetskoj 2015. godini u skladu sa članom 4. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2014. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 11/13).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista 
će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun 
broj 1605020000032852 svrha doznake Donacija za 
org. lige mladih MZ Bugojno a primalac S.E.M.S. 

 
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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