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Godina XV, broj 5.                     10. 07. 2015.                Bosanski jezik 

 
Općinsko vijeće: 
 
249. Na osnovu člana 2.12. stav 5. Izbornog zakona BiH 
(«Službeni glasnik BiH», br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05 i 11/06, 24/06, 
32/07, 33/08, 37/08 i 32/10, 18/13 i 7/14), člana 111. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje («Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje»,br. 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  20. redovnoj sjednici održanoj dana  
02.07.2015. godine, d o n i j e l o je; 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju predsjednika i tri člana Općinske 
izborne komisije Općine Gornji Vakuf- Uskoplje 

 
I 

 
Za Predsjednika i tri člana  Općinske izborne komisije 
Općine Gornji Vakuf  - Uskoplje, imenuje se: 

 
1. Osman Sofić,   predsjednik 
2. Branko Matijanić, član 
3. Marija Kolak,   član 
4. Šeherzada Sušić, član 

 
II 

 
Predsjednik i članovi Komisije iz tačke I ovog Rješenja 
imenuje se na mandatni period od sedam godina. 
 

III 
 
Rješenje stupa na snagu danom dobivene saglasnosti od 
Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. 
 

IV 
 
Ovo Rješenje će se objaviti u « Službenom glasniku 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje». 
 
Broj:01-05-35/15 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
02.07.2015.god.  

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
250. 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 20. redovnoj sjednici održanoj dana 
02.07.2015. godine, donijelo je  

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o sastavu  IV saziva 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
 

Član 1. 
 
U članu 1. tačka e) Odluke o sastavu IV saziva 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje ("Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje", br.7/12, 1/14 i 
8/14) alineja 1. mijenja se i glasi: 
 
 " 1. Alojz Bandić ".  
 

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

  
Broj; 01-05-95/15      
Gornji Vakuf-Uskoplje,                           
02.07.2015.godine  

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                               

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
251. 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", broj 7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj  20. sjednici održanoj 02.07.2015. 
godine, donijelo je   

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o radnom 

vremenu u određenim djelatnostima 
 

 
Član 1. 

 
U Odluci o radnom vremenu u određenim djelatnostima 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 
4/09) član 9. mijenja se i glasi: 

 
“Član 9. 

U objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost 
određuje se završetak radnog vremena najkasnije do 24 
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sata, dok se u dane vikenda, petkom i subotom 
ograničava na jedan sat duže odnosno  do 01 sati 
narednog dana. 
Odredbe ovoga člana ne odnose se na radno vrijeme 
smještajnih dijelova hotela i  motela, svadbenih salona, 
planinarskih domova i pansiona.  
Radno vrijeme bašti-terasa, bez obzira na vrstu 
obavljanja ugostiteljske djelatnosti, ograničava se na 
najkasnije do 23 sata. 

 
Član 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje", a primjenjivat će se od 01.09.2015.godine.  

 
Broj: 01-05-96/15  
Gornji Vakuf-Uskoplje,                      
02.07.2015.godine  

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
252. 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 20. 
redovnoj sjednici održanoj dana 02.07.2015.godine,  
d o n i j e l o je 
 

Z A K L J U Č A K 
o nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2015-
2020. godina 

 
1. Prihvata  se nacrt Izmjena i dopuna Prostornog 

plana općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2015-
2020., kao dobra osnova za izradu prijedloga 
Izmjena i dopuna Prostornog plana, te utvrđuje 
obaveza predlagaču da na osnovama nacrta 
Izmjena i dopuna Prostornog plana, prijedloga i 
sugestija vijećnika Općinskog vijeća i drugih 
ovlaštenih predlagača utvrdi prijedlog Izmjena 
Prostornog plana općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
period 2015-2020. i dostavi ga na razmatranje i 
usvajanje za narednu sjednicu Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj; 01-23-97/15 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
02.07.2015.godine 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
253. Na osnovu člana 13.Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, bro; 49/06 i 
51/09), člana 38.tačka 2. 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» br0j; 7/13), 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 20. 
redovnoj sjednici, održanoj dana  02.07. 2015. godine, 
donijelo je  

 
O  D  L  U  K  U 

o raspisivanju izbora za savjete mjesnih zajednica 
na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Član 1. 

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

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

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

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

Član 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objave u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
 
Broj: 01-05-98/15                                                                        
Gornji Vakuf-Uskoplje,                                               
02.07.2015.godine                                                                          

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                 
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
254. Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06 i 
51/09), te člana 38. Statuta općine Gornji Vakuf-
Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“, broj 1/01 i 3/05), Općinsko vijeće Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj 20. redovnoj sjednici održanoj 
dana 02.07.2015.godine, donijelo je; 
 

O  D  L  U  K  U 
izmjeni Odluke o uspostavi Registra mjesnih 

zajednica 
 

Član 1. 
 
U Odluci o uspostavi Registra mjesnih zajednica 
(„Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje“,broj 
4/12), član 2. mijenja se i glasi: 
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„Registar vodi  Služba za lokalni razvoj i stambeno-
komunalne poslove općine Gornji Vakuf-Uskoplje koja 
donosi posebno rješenje o upisu mjesne zajednice u 
Registar.“ 

Član 2. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Broj: 01-05-99/15                                                   
Gornji Vakuf-Uskoplje,                           
02.07.2015.godine                         

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
255. Na osnovu člana 198. Zakona o stvarnim pravima 
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“ broj 66/13 i 100/13 ), člana 38. Statuta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 1/01, 3/05) i  člana 88. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje ( „Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“, broj : 07/13), po zahtjevu  JP „ 
Elektroprivreda  BiH “ d.d. Sarajevo, Zavisno društvo  
Rudnik uglja „Gračanica „ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 
20.redovnoj sjednici održanoj dana 02.07.2015. godine, 
d o n i j e l o   j e :   
 

O D L U K U 
o  davanju  saglasnosti  na  uspostavu  prava 

služnosti 
 

Član  1. 
 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje daje saglasnost 
općinskom načelniku  gosp. Seadu Čauševiću da u ime 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje može pristupiti potpisivanju  
notarski  obrađenog ugovora  između općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje i  JP „Elektroprivreda  BiH“ d.d.  
Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik uglja „Gračanica „ 
d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, predmet ugovora : 
uspostava prava služnosti na parceli označenoj  kao  k.č. 
1000/8 i 1000/6, oznaka nekretnine Površinski kop 
neplodno, upisana  u zk.ul.broj 1166 k.o. Tihomišlje  
koja  se  vodi  sa pravom korištenja  na ime općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje a kojoj odgovara parcela 
označena kao k.p. 19/6 i k.p.19/5, upisana u  popisni list 
broj korisnika 580  k.o. Pajić Polje (podaci novog 
premjera  ).   

Član  2. 
 
Sve troškove vezane  za  uspostavu  prava služnosti i 
samu naknadu za ostvarivanje  prava služnosti snositi će 
JP „Elektroprivreda  BiH “ d.d. Sarajevo, Zavisno društvo  
Rudnik uglja „Gračanica „ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.                                      

 
Član  3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje „ .   
 
Broj: 01-31-100/15 
Gornji Vakuf –Uskoplje,                          
02.07.2015. godine                               

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
256. Na osnovu člana 61.Zakona o građevinskom 
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene 
novine Federacije BiH»broj 25/03,16/04 i 67/05),člana 
32. Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/05 ), člana 88 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“ br.7/13), a postupajući po zahtjevu Krajina 
Mare kći Ivana iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Uzrički put 
bb, zastupana po punomoćniku Pavi Piliću advokatu iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja,za utvrđivanje prava vlasništva 
na izgrađenom građevinskom zemljištu u državnom 
vlasništvu, Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na 
svojoj 20. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.07.2015. 
godine,  d o n i  j e l o   j e  :   
 

R J E Š E NJ E 
( utvrđivanje prava vlasništva ) 

 
 

1.  Na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. 
2354/4 u površini od 310 m2 upisanom u zk. ul. br.4457 
k.o. SP_ Gornji Vakuf, utvrđuje se pravo vlasništva  u 
korist Krajina Mare, kći Ivana  iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, Uzrički put bb, sa dijelom 1/1, kao graditelja 
individualno stambenog objekta na tom zemljištu. 
Navedenoj parceli odgovara dio parcele po novom 
premjeru označene kao k.p.1610 upisana u popisni list 
broj korisnika 663 k.o. Gornji Vakuf. 
2. Imenovana nije dužna platiti naknadu za  dodijeljeno 
zemljište jer su se  upisani sukorisnici odrekli iste  u 
korist podnosioca zahtjeva. 
3. Imenovana  nije dužna platiti naknadu za pogodnost 
zemljišta ( rentu ) budući da je objekat sagrađen 1975 
godine po tada izdatoj validnoj dokumentaciji.     
4. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 
Bugojno da nakon pravomoćnosti ovog rješenja, na 
osnovu istog  izvrši brisanje uknjiženih sukorisnika, te 
izvrši upis prava vlasništva na zemljištu iz tačke 1. 
dispozitiva rješenja u korist Krajina Mare kći Ivana iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Uzrički put bb, sa  1/1 dijela.  

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Krajina Mara kći Ivana iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
Uzrički put bb, zastupana po punomoćniku Pavi Piliću 
advokatu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, podnijela je 
zahtjev putem Općinske službe za prostorno 
planiranje,imovinsko pravne poslove i katastar, 
Općinskom vijeću Gornji Vakuf-Uskoplje  da se na 
građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu 
označenom kao k.č. 2354/4 upisana u  zk. uložak broj 
4457 k.o. Gornji Vakuf, na kojem je izgrađen 
individualno stambeni objekt bez prava korištenja 
zemljišta radi građenja, utvrdi pravo vlasništva u njenu 
korist . 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- rješenje o izdatoj urbanističkoj suglasnosti broj 

06/7-23-722 od 19.05.2015 godine       
- urbanistička suglasnost br.03/10-364-26 od 

12.05.1975 godine 
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- rješenje o odobrenju za građenje br.03/5-351-143  
od 16.07.1975 godine 

- zemljišnoknjižni izvadak iz zk. uloška  broj 4457 k.o. 
SP_ Gornji Vakuf 

- ugovor o darovanju Ov. br. 31/2000 od 06.01.2000 
godine Općinski sud Bugojno 

- ugovor o nasljeđivanju Ov. br.46 0 O 056751 15 O 
od 24.04.2015 godine 

 
Nakon provedenog postupka utvrđeno je sljedeće: 
Uvidom u priloženo Rješenje broj 06/7-23-722 izdato 
dana 19.05.2015 godine od strane Službe za prostorno 
planiranje,imovinsko pravne poslove i katastar općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, vidljivo je da se daje urbanistička 
saglasnost Krajina Mari kći Ivana iz Gornjeg Vakufa –
Uskoplja  za sagrađenu individualnu stambenu zgradu 
na zemljištu označenom sa k.p.1610 dio (novi premjer) 
tj.k.č.2354/4 (stari premjer) k.o. Gornji Vakuf u naselju 
Košute u Gornjem Vakufu-Uskoplju. U stavu II tačka 1. 
istog rješenja je navedeno da je objekat sagrađen po 
tada važećoj dokumentaciji urbanističkoj saglasnosti broj 
: 03/10-364-26 od 12.05.1975 godine i odobrenju za 
građenje broj 03/5-361-243 od 16.07.1975 godine.  
Razmatrajući isto služba je izvršila uvid u priloženo 
Rješenje broj :03/10-364-26 izdato dana 12.05.1975 
godine od strane Sekretarijata za privredu i finansije 
Skupštine općine Gornji Vakuf, i utvrdila da se istim 
Krajina Anti daje urbanistička suglasnost za izgradnju 
stambene zgrade na k.č.2354/4 k.o. Gornji Vakuf. 
Zatim je izvršila uvid u priloženo Rješenje o odobrenju 
za građenje broj: 03/5-361-243  izdato dana 16.07.1975 
godine od strane Sekretarijata za privredu i finansije 
Skupštine općine Gornji Vakuf, i na istom je vidljivo da 
se Krajina Anti sin Nikole dozvoljava da može sagraditi 
stambenu zgradu na k.č.2354/4 k.o. Gornji Vakuf. 
Uvidom u zk. izvadak broj 4457 k.o. SP_ Gornji Vakuf 
vidljivo je da je predmetno zemljište neizgrađeno i 
uknjiženo kao državno vlasništvo sa pravom korištenja u 
korist : Jelke Jozić rođ. Lučić sa 1/2 dijela, Ante Krajina 
sin Nikole sa 1/2 dijela.   
Služba za prostorno planiranje ,imovinsko pravne 
poslove i katastar je dana 27.05.2015 godine izvršila 
uviđaj na licu mjesta uz prisustvo geodetskog i 
urbanističkog stručnjaka, te sačinila zapisnik o istom. 
Geodetski stručnjak Ruža Pilić je izjavila da predmetna 
parcela označena kao k.č.2354/4 k.o. Gornji Vakuf iz zk. 
uloška br.4457(stari premjer) i da istoj odgovara dio 
parcele k.p.1610 iz popisnog lista 663 k.o. Gornji Vakuf 
(podaci novog premjera ) na kojem je upisan stambeni i 
pomoćni objekat koji se nalaze na licu mjesta. 
Urbanistički stručnjak Fale Husein  je izjavio da je na licu 
mjesta vidljivo da je objekat sagrađen prije 35 godina sa 
tada pribavljenim odobrenjem za građenje i 
pribavljenom urbanističkom saglasnosti, napominjući da 
u to vrijeme nije bila obaveza plaćanja naknade za 
pogodnost (rente) već su se samo plaćale komunalije.   
Dana 29.05. 2015 godine u prostorijama ove službe od 
strane službenih lica je saslušana Krajina Kata r. 
Luketina kći Dragutina iz Gornjeg Vakufa- Uskoplja kao 
privremeni  staratelj licima  nepoznatog   boravišta, 
upisanih zemljišnoknjižnih sukorisnika , koja  je 
postavljena  po   rješenju   JU  Centra  za  socijalni  rad 
Općine Gornji   Vakuf -  Uskoplje,broj :02-35-108/15 od 
20.05.2015 godine i ista je izjavila da se ne protivi da se 
na predmetnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u korist 
podnositelja zahtjeva,te od općine neće tražiti  nikakvu 
naknadu za navedeno zemljište. 

Uvidom u priloženi Ugovor o darovanju Ov.br.31/2000 
vidljivo je da je isti sklopljen dana 04.01.2000 godine 
između darovatelja Ante Krajina sin Nikole s jedne 
strane i Stanka Krajina Antin i Mare Krajina ( žena 
Stanka) kao darovani s druge strane te da  istim 
darodavatelj daje svoje pravo vlasništva na kući s 
garažom izgrađenim na k.č.2354/4 upisane u zk. ul. 
br.3561 k.o. Gornji Vakuf, te pravo korištenja okolnog 
zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu zgrade 
označeno na k.č.2354/4 k.o. Gornji Vakuf na jednake 
dijelove što darovani s zahvalnošću primaju u dar.Nakon 
toga Krajina Stanko kao jedan od darovanih je preminuo 
, i iza istog je provedena ostavinska rasprava, pri čemu 
je služba izvršila uvid u priloženo Rješenje o 
nasljeđivanju br. sudskog spisa 46 0 O 056751 15 O i br. 
notarskog spisa UPP 2/15 od 24.04.2015 godine iz kojeg 
je vidljivo da se istim za jedinog zakonskog nasljednika 
oglašava gospođa Krajina Mara kći Ivana rođ. Sičaja, 
bračni partner ostavitelja. 
Odredba tačke 1.dispozitiva ovog rješenja temelji se na 
odredbi člana 61.Zakona o građevinskom zemljištu ( Na 
građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu na kojem 
je izgrađena zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 
građenja za koju se naknadno može izdati odobrenje za 
građenje po odredbama Zakona o prostornom uređenju 
, Općinsko vijeće će utvrditi pravo vlasništva  u korist 
graditelja ili njegovih pravnih sljednika uz obavezu 
plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište 
na korištenje i za uređenje građevinskog zemljišta.Prije 
utvrđivanja prava vlasništva u skladu sa ovim 
članom,nadležni općinski organ uprave će raspraviti 
imovinsko-pravne odnose), a isto je predviđeno i u članu 
32. općinske Odluke o građevinskom zemljištu 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 
2/05).   
Budući da  se  saslušani  u   postupku odrekao  naknade 
za izuzeto zemljište u korist i u ime podnositelja 
zahtjeva, odlučeno je kao u tački 2. dispozitiva ovog 
rješenja , a obzirom da su 1975 godine izdati važeći 
dokumenti po tada važećim propisima prema kojima po 
izjavi urbanističkog stručnjaka kao dugogodišnjeg 
uposlenika ove općine nije trebalo plaćati naknadu za 
pogodnost (rentu ), odlučeno je kao u tački 3. 
dispozitiva ovog rješenja. 
Iz svega naprijed navedenog i uvidom u priložene akte 
vidljivo je da su isti izdati 1975 godine dakle u vremenu 
izgradnje stambenog objekta na predmetnoj 
građevinskoj parceli, ali postupak nikada nije formalno 
pravno doveden do kraja , te je u ovom postupku 
propust nadležnih iz tog perioda otklonjen i imenovanoj 
je kao pravnom slijedniku utvrđeno pravo koje joj po 
zakonu pripada. 
  
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog 
suda Novi Travnik u roku od 30 dana od dana prijema 
ovog rješenja. 
 
Broj: 01-31-101 /15 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
02.07.2015. godine 
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PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
 
Općinski načelnik: 
 
257. Na osnovu člana 15. Zakona o principima o 
lokalnoj samoupravi u Federaciji BiH ("Službene novine 
Federacije BiH", br.49/06), člana 52. tačka 3. Zakona o 
organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH ", br. 
35/05), člana 28. Zakona o kantonalnoj upravi 
Srednjobosanskog  kantona ("Službene novine 
Srednjobosanskog kantona ", br. 5/98 ) i na osnovu 
člana 52. stav 3. Statuta Općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
( " Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf – Uskoplje" br. 
1/01 i 3/05), Općinski načelnik  Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, dana 20.05.2015. 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 5. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji službi za 
upravu Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ("Službeni glasnik 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje", broj 5/13, 11/13, 1/14) - 
u daljem tekstu: Pravilnik, iza alineje 19 dodaju se nove 
alineje koje glase : 
„ - pripremanje akata koja donose tijela mjesne 
zajednice, 
 - obavljanje stručne i administrativne  poslove mjesnih 
zajednica“, 
 

Član 2. 
 
U članu 6. Pravilnika, brišu se alineje 10 i 11. 
 

Član 3. 
 
U članu 11. Pravilnika u tački  2.1. u podnaslovu „Opis 
poslova“ iza alineje 13 dodaje se nova alineja koja glasi : 
„ - ostvaruje suradnju sa mjesnim zajednicama“, 
 

Član 4. 
 
U članu 11. Pravilnika  tačka  2.4. mijenja se i glasi: 
 
2.4. Viši stručni saradnik za komunalnu   
       infrastrukturu, obnovu i mjesne zajednice 
 
Opis poslova: 
- provođenje zakona i drugih propisa u oblasti 

komunalne infrastrukture; 
- učestvuje u pripremi i realizaciji izgradnje, 

rekonstrukcije, sanacije i održavanja svih 
komunalnih infrastrukturnih objekata na području 
općine, te vrši nadzor nad realizacijom istih; 

- priprema i izrađuje odgovarajuće planove i 
programe za uređenje korita rijeka i saobraćajnica, 
prati stanja u ovim oblastima i izrađuje periodične 
informacije o tome; 

- priprema programe postavljanja tabli sa kućnim 
brojevima, nazivima ulica i drugih komunalnih 

infrastrukturnih objekata, kao i praćenje realizacije 
tih programa, te izrada periodičnih informacija o 
stanju u ovim oblastima; 

- prati i proučava stanja i pojave u oblasti 
infrastrukture, te predlaže mjere za rješavanje 

- utvrđenih problema; 
- predlaže mjere i metodološka rješenja za 

poboljšanje stanja u oblastima infrastrukture i 
investicija; 

- izrađuje predmjere i predračune radova na 
infrastrukturnim projektima; 

- učestvuje u izradi tenderske i projektne 
dokumentacije; 

- prikuplja i obrađuje podatke iz oblasti obnove 
stambenih i infrastrukturnih   objekta, procjenu 
stanja, te vodi propisanu evidenciju, 

- prikuplja i  obrađuje podatke koje služe za izradu 
analiza, informacija, izvještaje  iz oblasti obnove , 

- upoznaje neposrednog rukovodioca o aktivnostima  
na terenu, 

- prikuplja dokumentaciju i prati status vlasništva 
objekta, fizički status objekta, i stanje naseljenosti 
kroz obnovu oštećenih objekata koje je prethodno 
obradilo povjerenstvo za procjenu, i vodi evidenciju 
o istim,  

- prikuplja potrebnu  dokumentaciju za obnovu 
uništenih stambenih objekta, 

- vrši popis i registriranje izbjeglih i raseljenih osoba, 
- vodi službenu evidenciju za izbjegle i raseljene 

osobe, radi na njenom ažuriranju,. 
- zaprima i prikuplja dokumentaciju o priznavanju 

statusa raseljenih i izbjeglih osoba, 
- pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju 

prava iz ove oblasti,  
- vrši izdavanje uvjerenja i potvrda na osnovu 

službene evidencije ili na osnovu izjave svjedoka 
- izrađuje mjesečne izvještaje o stanju i promjenama 

u oblasti izbjeglih i raseljenih osoba, 
- radi na poslovima izdavanja odgovarajućih uvjerenja 

na osnovu evidencija, 
- prati zakonske propise iz oblasti rada mjesnih 

zajednica, 
- pomaže u organiziranju i radu mjesnih zajednica, 
- pruža stručnu pomoć organima mjesnih zajednica, 
- vrši tehničke pripreme za održavanje sastanaka 

organa mjesnih zajednica, 
- vodi poslove statistike i evidencije vezane za mjesne 

zajednice, 
- pomaže u izradi akata mjesnih zajednica, 
- radi na pripremi i provođenju referenduma u 

mjesnim zajednicama, 
- učestvuje u pripremi prijedloga uvjerenja i vodi 

odgovarajuću evidenciju iz nadležnosti mjesne 
zajednice, 

- prikuplja određene podatke putem popisivača 
,anketira i slično za potrebe općinske uprave i 
izrađuje odgovarajuće materijale o tim pitanjima, 

- vrši i druge poslove koji su u nadležnosti službe, a 
po nalogu neposrednog rukovodioca 

 
Uslovi za obavljanje poslova: 
 
- VSS -VII stepen stručne spreme, odnosno visoko 

obrazovanje prvog (180 ECTS bodova), drugog ili 
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -
ekonomskog ili tehničkog smjera 

- Najmanje jedna godine radnog iskustava 
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- Položen stručni ispit 
- poznavanje rada na računaru 
 
  ,Vrsta djelatnosti: osnovna djelatnost٭
 ,Naziv skupine poslova: struno operativni٭
 Složenost poslova: složeniji٭
 Stepen školske spreme: VSS - VII stepen٭
 Status izvršilaca: državni službenik٭
 Pozicija radnog mjesta: Viši stručni saradnik٭
 .Broj izvršilaca: jedan (1)٭

 
Član 5. 

 
U Članu 12. Pravilnika u tački  3.1. u podnaslovu „Opis 
poslova“ briše se alineja 13. 
 

Član 6. 
 
U Članu 12. Pravilnika brišu se točke 3.4. i 3.5, 
dosadašnje točke 3.3.a., 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 
3.12, 3.13, postaju točke : 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 3.12. 
 

Član 7. 
 
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će 
se u "Službenom glasniku Općine Gornji Vakuf–
Uskoplje". 
 
 
Broj: 02-05- 1808 /15     
Gornji Vakuf-Uskoplje,                
20.05.2015.godine  

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
258. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-263-5/15 
Datum: 25.05.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno 

 
I 

 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 
1.800,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 116 – Općinsko javno pravobranilaštvo Bugojno 

Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu MAJU 2015. 
godine. 

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 OJP 
broj 3384002241074583  otvoren kod UniCredit banke. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
259. Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton 
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK - 
 
Broj: 02-14-344-6/15 
Datum: 30.06.2015. godine 
 
Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), i člana 19. Pravilnika o naknadama 
državnih službenika i namještenika općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje (˝Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, br.11/07,3/09) Općinski 
načelnik, d o n o s i : 
 

O  D  L  U  K  U 
O ISPLATI NOVČANE NAKNADE ZA TOPLI 

OBROK ZA JUNI 2015.GODINE 
 

I 
  

Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade za 
topli obrok za mjesec juni 2015. godine državnim 
službenicima i namještenicima općinskih Službi za 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

II 
 
Visina naknade za topli obrok isplatit će se u iznosu od 
8,33 KM po radnom danu za svakog zaposlenog radnika 
za mjesec juni 2015. godine. 
 

III 
 
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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260. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj; 02-05-1809/15 
Datum : 20.05. 2015. godine 
 
Na osnovu člana 44. i 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje («Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», 
br. 1/01 i 3/06), člana 41. Odluke o plaćama i 
naknadama izabranih dužnosnika, državnih službenika i 
namještenika u općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje 
(«Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», br. 4/11), 
a shodno odredbama  Zakona o plaćama i naknada u 
organima vlasti Federacije  Bosne i Hercegovine               
(« Službene novine Federacije BiH», br. 45/10, 111/12), 
Općinski načelnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, dana 
20.05.2015. godine, donio  je: 
 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i 
naknadama državnih Službenika i namještenika 

općinskih Službi za upravu  općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje 

 
 

Član 1. 
 
Član 7. 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, 5/13), mijenja se i 
glasi: 
 
Shodno sa Odlukom o plaćama i naknadama izabranih 
dužnosnika, državnih službenika i namještenika u 
općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje  i Pravilnikom o 
unutarnjoj organizaciji , plaće državnih službenika i 
namještenika utvrđuje se u okviru platnih razreda i 
koeficijenata za plaće prema slijedećem: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)   DRŽAVNI SLUŽBENICI 
 
1. Kabinet Načelnika 
 

Red. 
Br. 

Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent 

1. Sekretar općine 
 

I 6,20 

2 Urbanističko-građevinski inspektor III 4,30 
3 Inspektor za komunalne poslove i zaštitu okoliša III 4,30 
 
 
 
Služba za privredu i  finansije  
 
Red. 
broj 

Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent 

1. Pomoćnik načelnika za privredu i  finansije II 5,70 
2. Stručni savjetnik za privredni razvoj i Budžet  IV 4,10 
3 Viši Stručni saradnik za trezor i internu reviziju V 3,90 
4 Stručni saradnik  za finansijsko knjigovodstvo VI 3,70 
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3.  Služba za lokalni razvoj i stambeno-komunalne poslove 
     
Red. 
broj 

Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent 

1. Pomoćnik načelnika za lokalni razvoj i stambeno-komunalne poslove II 5,70 
2. Stručni saradnik za lokalni razvoj VI 3,70 
3. Stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša VI 3,70 
4. Viši stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu, obnovu i mjesne 

zajednice 
V 3,90 

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

Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent 

1. Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti II 5,70 
2. Stručni saradnik za normativno pravne poslove i upravno rješavanje VI 3,70 
3. Stručni saradnik za građanska stanja - matičar VI 3.70 
4. Viši stručni saradnik za boračko- invalidsku zaštitu V 3.90 
5. Viši stručni saradnik za građanska stanja - matičar V 3,90 
 
 
5. Služba za prostorno planiranje, imovinsko-pravne poslove i katastar 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog mjesta  Platni razred Koeficijent 

1. Pomoćnik načelnika prostorno planiranje, imovinsko-pravne poslove i 
katastar 

II 5,70 

2. Stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove IV 4,10 
3. Viši stručni saradnik za imovinsko pravne poslove V 3.90 
4. Stručni saradnik za oblast urbanizma i prostornog uređenja  VI 3.70 
 
 
6. Služba za civilnu zaštitu 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent 

1. Pomoćnik načelnika civilnu zaštitu II 5,70 
2. Stručni savjetnik za koordinaciju mjera zaštite i spašavanja IV 4,10 
 
 
b)  NAMJEŠTENICI 
 
1. Kabinet načelnika 
 
Red. 
Br. 

Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent 

1. Viši referent za informisanje IV 2,70 
2. Viši referent za informacione sisteme IV 2,70 
3. Viši referent tehnički sekretar Općinskog načelnika IV 2,70 
4. Viši referent – tehnički sekretar Predsjednika OV-a IV 2,70 
5. Viši referent - vozač dostavljač IV 2,70 
6. Referent – portir - ložač V 2,60 
7. Portir V 2,60 
8. Spremačica VI 1,85 
 
 
2. Služba za privredu i finansije  
 
Red. 
broj 

Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent 

1. Viši samostalni referent za samostalno privređivanje I 3,10 
2. Viši samostalni referent za poljoprivredu i vodoprivredu I 3,10 
3.  Viši samostalni referent za knjigovodstvo I 3,10 
4. Viši referent za blagajničko poslovanje IV 2,70 
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3. Služba za lokalni razvoj i  stambeno-komunalne poslove  
 
Red. 
broj 

Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent 

1. Viši referent za administrativno tehničke poslove i finansijske  poslove IV 2,70 
2.  Viši samostalni referent za promet i komunikacije   

I 
 
3,10 

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

Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent 

1 Viši referent u info centru IV 2,70 
2. Viši referent za poslove prijemne kancelarije IV 2,70 
3. Viši referent za ovjeru potpisa,rukopisa i prijepisa IV 2,70 
4. Viši referent za personalne poslove i arhiv IV 2,70 
5. Viši Samostalni referent za boračko invalidsku zaštitu I 3,10 
6. Viši samostalni referent za obračune, službene evidencije  za boračko 

invalidsku zaštitu 
 
I 

 
3,10 

7. Viši referent za administrativno tehničke poslove IV  2,70 
 
 
5. Služba za prostorno planiranje, imovinsko-pravne poslove i katastar 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent 

1. Viši referent za geodetske poslove IV 2,70 
2. Viši referent za održavanje katastarskog operata IV 2,70 
3. Referent za geodetske poslove V 2,60 
4. Viši samostalni referent za građevinarstvo I 3,10 
 
 
6. Služba za civilnu zaštitu 
 
Red. 
broj 

Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent 

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

 
I 

 
3,10 

2. Viši referent za operativni. centar i administrativno   tehničke poslove IV 2,70 
3. Komandir odjeljenja – Šef unutrašnje organizacijske jedinice III 2,80 
4. Referent za gašenje požara V 2,60 
 
 
 

           Član 2. 
 
Ovaj pravilnik 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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261. Na osnovu člana 15. alineja 7. Zakona o načelima 
lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine 
Federacije BiH « br. 49/06), člana 49. Zakona o 
organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(«Službene novine Federacije BiH « br. 35/05), člana 26. 
Zakona o kantonalnoj upravi Srednjobosanskog kantona 
(«Službene novine SBK« broj 5/98), člana 49. Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje («Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje» br. 1/01 i 3/05 )  Općinski 
načelnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje  dana 
20.05.2015.godine d o n i o  je 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke organizaciji općinske 

uprave 
 

Član 1. 
 

U članu 10. Odluke o organizaciji općinske uprave općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje ("Službeni glasnik Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje", broj 5/13,) - u daljem tekstu: Odluka, u 
opisu poslova koje vrši Služba za lokalni razvoj i 
stambeno komunalne poslove iza alineje 18 dodaju se 
nove alineje koje glase : 
„ - pripremanje akata koja donose tijela mjesne 
zajednice, 
  - obavljanje stručne i administrativne  poslove mjesnih 
zajednica“, 

Član 2. 
 
U članu 11. Odluke u opisu poslova koje vrši Služba za 
opću upravu i društvene djelatnosti brišu se alineje 10. i 
11. koje se odnose na poslove MZ. 
 

Član 3. 
 

Odluka stupa na snagu stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine 
Gornji Vakuf–Uskoplje". 
 
Broj: 02-05-1807/15 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
20.05.2015. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
262. Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06),te 
člana 4.  Odluke o uspostavi registra mjesnih zajednica 
(„Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, broj 
4/12), Općinski načelnik donosi; 
 

P R A V I L N I K 
o načinu upisa mjesnih zajednica 

u registar mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-
Uskoplje 

 
Član 1. 

 
Ovim Pravilnikom propisuje se postupak upisa u knjigu 
registra (u daljem tekstu: registar) mjesnih zajednica 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje (u daljem tekstu: subjekt 
upisa), promjene upisa u registar, oblik i sadržaj 
registra, način vođenja registra, izdavanje izvatka iz 
registra i druga pitanja od značaja za upis i vođenje 
registra. 

Član 2. 
 

Po odredbama ovog Pravilnika vrši se upis u registar koji 
shodno članu 2.Odluke o uspostavi registra mjesnih 
zajednica, vodi Služba za opću upravu i društvene 
djelatnosti. 
Nadležna služba iz stava 1. ovog člana donosi posebno 
rješenje o upisu mjesne zajednice u registar. 
Rješenje o upisu mjesne zajednice se objavljuje u 
službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Upisom u registar mjesnih zajednica, mjesna zajednica 
stiče svojstvo pravne osobe. 
 

Član 3. 
 
Upis u registar vrši se na zahtjev subjekta upisa.Zahtjev 
za upis podnosi se na propisanom obrascu broj 1. 
 

Član 4. 
 
Zahtjev za upis potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje 
i predstavljanje subjekta upisa. 
Uz zahtjev za upis u registar mjesnih zajednica prilaže 
se: osnivački akt, statut, sjedište i adresa mjesne 
zajednice, popis članova savjeta mjesne zajednice 
(vijeće, predsjednika savjeta i zamjenika predsjednika 
savjeta mjesne zajednice) i odluka o izboru predsjednika 
i zamjenika predsjednika savjeta mjesne zajednice, 
odluka nadležnog tijela o imenovanju osobe ovlaštene za 
zastupanje i predstavljanje mjesne zajednice. 
Prilozi se podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji. 
Popis članova savjeta mjesne zajednice podnosi se na 
obrascu broj 2. 
 

Član 5. 
 
Subjekt upisa obvezan je podnijeti zahtjev za upis 
promjene naziva, sjedišta, osoba ovlaštenih za 
zastupanje i predstavljanje, prestanak subjekta upisa, 
kao i drugih pitanja značajnih za rad mjesne zajednice, a 
koje se upisuju u registar. Zahtjev za upis promjena iz 
stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu broj 3.  
Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilažu se sljedeći 
dokazi: izmjene i dopune statuta ili novi statut, odluka o 
prestanku subjekta upisa, te svaku drugu odluku kojom 
se vrši određena promjena koja se upisuje u registar. 
 

Član 6. 
 
Subjekt upisa obvezan je podnijeti prijavu za upis 
promjene statuta i članova tijela odlučivanja. 
Prijava za upis promjena iz stava 1. ovog člana, podnosi 
se na obrascu broj 4. Uz prijavu iz stava 1. ovog člana, 
prilažu se sljedeći dokazi:izmjene i dopune statuta ili 
novi statut i popis novih članova tijela odlučivanja. 
 

Član 7. 
 
Obrasci zahtjeva iz ovog Pravilnika podnose se u dva 
primjerka. 
Popunjavanje rubrika u obrascu vrši se upisivanjem 
odgovarajućih podataka koji su naznačeni za svaku 
rubriku posebno. Obrasci se popunjavaju kompjuterski ili 
čitko tiskanim slovima. Podaci koji se upisuju u rubrike 
obrasca moraju biti istovjetni podacima iz osnivačkog 
akta, statuta i odluka tijela odlučivanja na koje se ti 
podaci odnose. 
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Obrasci predviđeni ovim pravilnikom sastavni su dio 
ovog Pravilnika. 

Član 8. 
 
Upis mjesne zajednice vrši se u odgovarajući Registar 
koji se vodi u obliku knjige formata 297x420 mm 
uvezane u tvrde korice.Naslovna strana knjige sadrži u 
gornjem lijevom kutu slijedeći  tekst:„OPĆINA GORNJI 
VAKUF-USKOPLJE“,a na sredini naslovne strane stoji 
slijedeći tekst: „REGISTAR MJESNIH ZAJEDNICA“. 
Stranice registra označene su rednim brojevima,a sadrže 
slijedeće rubrike poredane okomito:redni broj,naziv 
mjesne zajednice,sjedište mjesne zajednice,naziv 
naseljenih mjesta ili ulica koje ulaze u sastav MZ-e, 
imena osoba ovlaštenih za zastupanje i 
predstavljanje,broj i datum odluke o osnivanju mjesne 
zajednice i broj i datum rješenja o upisu u registar. 
 

Član 9. 
 

Ovlaštena osoba prije prvog upisa ovjerava registar 
svojim potpisom i pečatom službe za opću upravu i 
društvene djelatnosti na način da na prvoj unutarnjoj 
stranici registra upiše tekst ovjere koji glasi: „Ovaj 
registar sadrži ukupno stranica“. 

 
Član 10. 

 
Svaki subjekt upisa koji se upisuje u registar dobiva 
stalni registarski broj i taj broj se koristi na svim aktima 
registra koji se odnose na isti subjekt upisa.Taj broj 
upisuje se u rubriku registra broj i ne mijenja se dok 
subjekt upisa postoji, odnosno dok subjekt upisa ne 
bude brisan iz registra. 
Registarski broj subjekta upisa počinje od broja 1. i dalje 
se nastavlja bez prekida. 
Registarski broj predstavlja redni broj registra pod kojim 
je subjekt upisa upisan u registar. 
 

Član 11. 
 

Popunjavanje rubrika u registru obavlja se upisivanjem 
odgovarajućih podataka koji su 
naznačeni za svaku rubriku posebno.Rubrike se 
popunjavaju čitko tiskanim slovima na način da se 
upisivanje obavlja od početka slobodne rubrike. Upisani 
tekst u registru ne smije se brisati i ispravljati. Iznimno, 
manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem 
vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovlaštene osobe 
zadužene za vođenje registra, datum ispravke i pečat. 
Ako se radi o većim pogreškama cijeli se upis poništava 
precrtavanjem registarske stranice crvenom kosom 
crtom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici. 
 

Član 12. 
 

Izmjene koje su nastale nakon prvog upisa u registar 
upisuju se u rubriku koje se odnose na izmjene 
odgovarajućih podataka.Nakon upisa novih podataka, 
rubrika koja sadrži stare podatke precrtava se kosom, 
crvenom crtom. U slučaju kad su rubrike koje se odnose 
na izmjenu odgovarajućih podataka do kraja popunjene i 
u slučaju kad subjekt upisa mijenja svoj naziv upis se 
mora nastaviti na prvoj slobodnoj registarskoj stranici.Na 
tu registarsku stranicu prenose se svi važeći podaci iz 
odgovarajućih rubrika s registarske s registarske stranice 

s koje se prenosi registracija, a nakon čega se ta 
stranica precrtava kosom crvenom crtom. 
Prestanak rada subjekta upisa upisuje se u registar, a 
nakon toga se registarska stranica koja se odnosi na taj 
subjekt upisa precrtava sa dvije kose crvene crte. 
 

Član 13. 
 

Zbirka isprava vodi se za svaki subjekt upisa upisan u 
registar. 
Zbirka isprava predstavlja registar isprava koje su bile 
temelj za upis podataka o subjektu upisa u registar. 
Zbirka isprava predstavlja omot od čvrstog kartona, 
formata 250x340 mm. 
Na omotu zbirke isprava ispod naslova: „Zbirka isprava“ 
upisuje se naziv subjekta upisa i registarski broj pod 
kojim je subjekt upisa upisan u registar. 
 

Član 14. 
 

U zbirku isprava odlaže se: jedan primjerak zahtjeva za 
upis, akt o osnivanju, statut, izmjene i dopune statuta, 
rješenje o upisu u registar, kao i svi prilozi uz zahtjev na 
osnovu kojih je izvršen upis odnosno promjena upisa. 
 

Član 15. 
 

Registar i zbirka isprava propisane ovim Pravilnikom 
smatraju se knjigama odnosno ispravama trajne 
vrijednosti i čuvaju se trajno. 
Ovlaštena službena osoba zadužena za vođenje registra 
dužna je čuvati registar i zbirke isprava na način da ih 
zaštiti od zlouporabe, oštećenja i uništenja. 
 

Član 16. 
 

Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u 
registar i zbirku isprava, osim uvida u osobne podatke 
fizičkih osoba. 
Uvid u registar i zbirku isprava obavlja se uz obveznu 
nazočnost ovlaštene službene osobe 
zadužene za vođenje registra. 

 
Član 17. 

 
Na pismeni zahtjev ovlaštene osobe Služba za opću 
upravu i društvene djelatnosti izdaje izvadak iz registra. 
 

Član 18. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
 
Broj: 02-05-2938/14                                                      
Gornji Vakuf-Uskoplje,27.10.2014.                                    
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE                                                                                                                             
                                                                                                                                Obrazac br. 1. 

MJESNA ZAJEDNICA   

  
                                                                                                                                 
 
 
 
 

ZAHTJEV 
ZA UPIS U REGISTAR MJESNIH ZAJEDNICA 

KOJI VODI SLUŽBA ZA LOKALNI RAZVOJ I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE 
OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

 
 
 
 
Podnosi :  
 
 
1. Naziv mjesne zajednice 
 
 
2. Sjedište mjesne zajednice 
 
 
Prilog 

1. Osnivački akt (Odluka OV Gornji Vakuf-Uskoplje o osnivanju mjesnih zajednica 
2. Ime i prezime predsjednika VIJEĆA mjesne zajednice 
3. Popis članova VIJEĆA mjesne zajednice 
4. Ime i prezime osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje 

3. Datum donošenje Statuta 
 
 
Prilog – Statut 
 
4.  Osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje 

 
Prilog – Odluka o davanju ovlaštenja za predstavljanje i zastupanje 
 
 
 
 
 

Broj :  

 

 

Datum :   
(potpis ovlaštene osobe) 
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Obrazac br 2. 
 
 

 

(naziv i sjedište mjesne zajednice) 

 
POPIS ČLANOVA 

VIJEĆA MJESNE ZAJEDNICE 
 

SAVJET MJESNE ZAJEDNICE 
 

Redni 
broj 

Ime i prezime JMB Adresa stanovanja Vlastoručni potpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA MJESNE ZAJEDNICE 
 

 

Ime i prezime  

JMB 

 
 
 

Adresa stanovanja 

 
 
 

Vlastoručni potpis 

 
 
 

 
 

M.P. 
       

 
(Potpis 
ovlaštene 
osobe) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 5/15     10. 07. 2015                                 Strana : 140 

Obrazac br 3. 
 
 
 
 
 

ZAHTJEV 
ZA UPIS PROMJENA U 

REGISTAR MJESNIH ZAJEDNICA 
 
 
1. Naziv mjesne zajednice 

 

2. Broj i datum rješenja o upisu u  registar mjesnih zajednica 

 

3. Knjiga i registracijski broj 

 

4. Promjena naziva mjesne zajednice 

 

Prilog : 1. Odluka o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica na području općine Gornji  
                  Vakuf – Uskoplje broj :   
             2.  Izmjene i dopune Statuta ili novi Statut  

5. Promjena sjedišta mjesne zajednice 

 

6. Osoba kojoj prestaje pravo predstavljanja i zastupanja 

 

7. Nova osoba ovlaštena da predstavlja i zastupa mjesnu zajednicu 

 

8. Novi članovi VIJEĆA mjesne zajednice ili novi predsjednik VIJEĆA mjesne zajednice 

 

- Prilog – Odluka o promjeni o kojoj je riječ od broja 4. do 8. 

9a. Prestanak mjesne zajednice  9b. Datum prestanka 

   

-Prilog : Odluka Općinskog VIJEĆA broj :  

 
 
 
 

Broj :  
M.P. 

 

Datum :   
(potpis ovlaštene osobe) 
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Obrazac br. 4.  
 
 
 
 

PRIJAVA 
PROMJENE STATUTA ILI ČLANOVA 

TIJELA ODLUČIVANJA MJESNE ZAJEDNICE 
 
 
 
 
 
1. Naziv mjesne zajednice 

 

2. Broj i datum rješenja o upisu u  registar mjesnih zajednica 

 

3. Knjiga i registracijski broj : 

 

4. Sjedište mjesne zajednice : 

 

5. Promjena Statuta (datum odluke i naziv tijela koje je donijelo Statut) 

 

Prilog – Novi Statut. 

 

6. Prijava izmjena i dopuna Statuta (datum odluke i naziv tijela)  

       Savjet mjesne zajednice (popis novih članova)  

 

 

 

7. Promjena predsjednika VIJEĆA mjesne zajednice 

 

Prilog : Odluka  
  

 

  

 
 
 
 
 

Broj :  
M.P. 

 

Datum :   
(potpis ovlaštene osobe) 
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263. Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06 i 
51/09),te člana 4. Odluke o uspostavi registra mjesnih 
zajednica („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“, broj 4/12), Općinski načelnik donosi; 
 

P R A V I L N I K 
o izmjeni Pravilnika o načinu upisa mjesnih 

zajednica u registar mjesnih zajednica općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Član 1. 

 
U Pravilniku o načinu upisa mjesnih zajednica u registar 
mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje broj 02-
05-2938/14 od 27.10.2014.godine ( u daljem tekstu: 
Pravilnik), stav 1. člana 2. mijenja se i glasi: 
„Po odredbama ovog Pravilnika vrši se upis u registar 
koji shodno članu 2. Odluke o uspostavi registra mjesnih 
zajednica, vodi Služba za lokalni razvoj i stambeno-
komunalne poslove." 
 

Član 2. 
 
Član 9.Pravilnika mijenja se i glasi: 
„Ovlaštena osoba prije prvog upisa ovjerava registar 
svojim potpisom i pečatom Službe za lokalni razvoj i 
stambeno-komunalne poslove na način da na prvoj 
unutrašnjoj stranici registra upiše tekst ovjere koji glasi: 
„Ovaj registar sadrži ukupno stranica“.“ 
 

Član 3. 
 
Član 17. Pravilnika mijenja se i glasi: 
„Na pismeni zahtjev ovlaštene osobe Služba za lokalni 
razvoj i stambeno-komunalne poslove izdaje izvadak iz 
registra. 

 
Član 4. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
 
Broj: 02-05-2062/15                                                      
Gornji Vakuf-Uskoplje,12.06.2015.                                    

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
264. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-263-5/15 
Datum: 25.05.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik, d o n o s i : 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno 

 
I 

 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 
1.800,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 116 – Općinsko javno pravobranilaštvo Bugojno 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu MAJU 2015. 
godine. 

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 OJP 
broj 3384002241074583  otvoren kod UniCredit banke. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
265. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1863/15 
Datum: 25.05.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Šošić Esvedinu 

 
I 

 
Šošić Esvedinu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 100,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 
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III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu 
i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista će 
odobrena novčana sredstva isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
266. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1897/15 
Datum: 28.05.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Čurić Bosiljki 

 
I 

 
Čurić Bosiljki iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 100,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

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

Broj: 02-14-1250/15 
Datum: 28.05.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Grbavac Anti 

 
I 

 
Grbavac Anti iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 80,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
268. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1926/15 
Datum: 01.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
BZK «PREPOROD» Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
 

BZK «PREPOROD» Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 9.000,00 KM. 
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II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana – Transferi 
organizacijama iz oblasti kulture općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu za namjene – organizacija 
Osmog festivala ilahija i kasida Gornji Vakuf 2015.  
Udruženje je obavezno 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 2015. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2016. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu, 
(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 09/14).   
 

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 udružnja broj 1011310000219435 otvoren u 
PBS banci poslovnica Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
269. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1795/15 
Datum: 04.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Gazić Šeći 

 
I 

 
Gazić Šeći iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 128,11 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – 

za troškove komisije Instituta za medicinsko vještačenje 
zdravstvenog stanja. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu 
i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista će 
odobrena novčana sredstva uplatiti na račun Centra za 
socijalni rad broj 1011310000019809. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
270. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1955/15 
Datum: 04.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Čaušević Elvedini 

 
I 

 
Čaušević Elvedini iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 
128,11 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – 
za troškove komisije Instituta za medicinsko vještačenje 
zdravstvenog stanja. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu 
i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista će 
odobrena novčana sredstva uplatiti na račun Centra za 
socijalni rad broj 1011310000019809. 

 
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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271. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1987/15 
Datum: 05.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Planinarskom društvu „Goran“ 

I 
 
Planinarskom društvu „Goran“ iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu 
od 300,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – transfer udruženjima građana – iz budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za 
namjene –  za organizaciju boravka dva planinarska 
društva iz Hrvatske na Vranici. Planinarsko društvo 
„Goran“ je obavezno 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 2015. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2016. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu, 
(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 09/14).   
 

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 
1011310000160071 otvoren kod PBS 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
272. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1999/15 
Datum: 08.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Šišić Nihadu 

 
I 

 
Šišić Nihadu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 100,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
273. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1642/15 
Datum: 15.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Udruženju planinara „Raduša“ 

 
I 

 
Udruženju planinara „Raduša“ iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu 
od 1.000,00 KM. 

II 
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Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – transfer udruženjima građana – iz budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za 
namjene –  za organizaciju tradicionalnog skupa 
planinara „Dani Vranice“ 2015. godine. Udruga planinara 
„Raduša“ 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 2015. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2016. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu, 
(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 09/14).   
 

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 
3382802224305768 otvoren kod UniCradit Bank. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
274. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1219/15 
Datum: 18.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Udruženje gluhih  i nagluhih  Bugojno 

 
I 

 
Udruženju gluhih i nagluhih Bugojno, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 300,00 KM.  

 
II 
 

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za 
namjene – za tekuće poslovanje. Udruženje je obavezno  
dostaviti 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 2015. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2016. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu, 
(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje˝, br. 09/14 ).   

 
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 
1011300000421826 otvoren 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
275. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1500/15 
Datum: 19.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Organizaciji ratnih vojnih invalida Gornji Vakuf, 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 

 
Organizaciji ratnih vojnih invalida Gornji Vakuf, općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska 
sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
614 324 – Transferi udruženjima građana –transferi 
udruženjima građana proisteklim iz rata budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – 
za nabavku automobila za organizaciju. Organizacija 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 2015. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
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općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2016. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu, 
(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 09/14).   
 

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 
1990520008007056 otvoren kod Sparkasse banke  d.d. 
poslovnica Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
276. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1978/15 
Datum: 19.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
JOB „Unija veterana“ Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
JOB „Unija veterana“, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
614 324 – Transferi udruženjima građana –transferi 
udruženjima građana proisteklim iz rata budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – 
za finansiranje manifestacije „Dani deblokade“ Gornji 
Vakuf 2015. Organizacija 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 2015. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2016. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu, 
(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 09/14).   

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 
1995230076015703 otvoren kod Sparkasse banke  d.d.  
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
277. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2127/15 
Datum: 19.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Šehić Elvisu 

I 
 
Šehić Elvisu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za   2015. godinu u iznosu od 100,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
278. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
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Broj: 02-14-2130/15 
Datum: 19.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 

Ređanović Namki 
 
I 

 
Ređanović Namki iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 
128,11  KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – 
za troškove komisije Instituta za medicinsko vještačenje 
zdravstvenog stanja. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu 
i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista će 
odobrena novčana sredstva uplatiti na račun Centra za 
socijalni rad broj 1011310000019809. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
279. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-259-6/15 
Datum: 24.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14 Općinski načelnik, d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' 

 
I 

 

JU ''Centru za obrazovanje i kulturu'' Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu 
od 2.500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
614 411 – JU „Centar za obrazovanje i kulturu“ Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za 
namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu JUNU  2015. 
godine.  

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 JU 
''Centra za obrazovanje i kulturu'' broj 
1011310000077621 otvoren kod  PBS banke. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
280. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-260-6/15 
Datum: 24.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝,  br.09/14), Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
JU „Centru za socijalni rad“ 

 
I 

 
JU „Centru za socijalni rad“ općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu 
od 14.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
614 181 – Centar za socijalni rad Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – tekuće 
obaveze u mjesecu JUNU 2015. godine. 
 

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 JU 
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„Centar za socijalni rad“ Gornji Vakuf-Uskoplje broj 
1011310000252512 otvoren kod PBS banke. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
281. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-261-6/15 
Datum: 24.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14 ),  Općinski načelnik, d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Crvenom križu Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
 
Crvenom križu Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 450,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 311 – Crveni križ Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu za namjene – tekuće aktivnosti 
u mjesecu JUNU 2015. godine. 
 

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  
Crvenog križa broj  3060240001038634  otvoren u Hypo 
Alpe Adria Bank. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
282. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-262-6/15 
Datum: 24.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14), i Odlukom o finansiranju političkih 
stranaka općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 10/11), Općinski 
načelnik, d o n o s i: 
 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 
I 

 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 
8.050,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 323 – Transfer političkim strankama Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – 
finansiranje tekućih aktivnosti stranaka i klubova za 
mjesec JUNI i to kako slijedi: 
1. Transfer političkoj stranci SDA 3.150,00 KM 
2. Transfer političkoj stranci HDZ BiH 1.400,00 KM 
3. Transfer političkoj stranci SDP BiH 1.050,00 KM 
4. Transfer političkoj stranci SBiH    700,00 KM 
5. Transfer političkoj stranci HDZ 1990    700,00 KM 
6. Transfer političkoj stranci SBB    700,00 KM 
7. Transfer političkoj stranci HSP BiH    245,00 KM 
8. Transfer političkoj stranci HSS   
    Stjepana Radića 

   105,00 KM 

 
III 

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
283. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-263-6/15 
Datum: 24.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  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 2015. godinu 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno 

 
I 

 
Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 
1.800,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 116 – Općinsko javno pravobranilaštvo Bugojno 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu JUNU  2015. 
godine. 

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 OJP 
broj 3384002241074583  otvoren kod UniCredit banke. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
284. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2171/15 
Datum: 24.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Gorskoj službi spašavanja-Stanica Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 
I 

 
Gorskoj službi spašavanja - Stanica Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu 
od 1000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama građana Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – 
za odlazak na MARŠ MIRA u Srebrenicu.  Obavezni ste  

dostaviti 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 2015. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 
2016. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu, 
(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 09/14).   
 

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 
1995230075479584 otvoren kod Sparkasse bank 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
285. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2156/15 
Datum: 24.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Ohran Mirsadu 

 
I 

 
Ohran Mirsadu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 128,11  KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – 
za troškove komisije Instituta za medicinsko vještačenje 
zdravstvenog stanja. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu 
i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista će 
odobrena novčana sredstva uplatiti na račun Centra za 
socijalni rad broj 1011310000019809. 
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IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
286. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1593/15 
Datum: 25.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Kurbegović Zijadu 

 
I 

 
Kurbegović Zijadu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za   2015. godinu u iznosu od 
80,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
287. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1682/15 
Datum: 25.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Gudić Senadu 

 
I 

 
Gudić Senadu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za   2015. godinu u iznosu od 80,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
288. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1839/15 
Datum: 25.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 

Brzika Maidu 
 
I 

 
Brzika Maidu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za   2015. godinu u iznosu od 100,00 KM. 

 
II 
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Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
289. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1898/15 
Datum: 25.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Gurić Avdi 

 
I 

 
Gurić Avdi iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za   2015. godinu u iznosu od 80,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

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

290. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1907/15 
Datum: 25.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 

Delić Azri 
I 

 
Delić Azri iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za   2015. godinu u iznosu od 80,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
291. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1980/15 
Datum: 25.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Čajdin Halidu 
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I 
 
Čajdin Halidu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za   2015. godinu u iznosu od 80,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
292. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2198/15 
Datum: 25.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Kmetaš Amelu 

 
I 

 
Kmetaš Amelu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 300,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti na tekući račun broj 
92824321 otvoren u Intesa Sanpaolo banci. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
293. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1909/15 
Datum: 25.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Čelić Semiru 

 
I 

 
Čelić Semiru iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 80,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti na tekući račun broj 
40307907000 otvoren u UniCredit banci. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
294. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-541/15 
Datum: 25.06.2015. godine 
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Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Šijak Sinanu 

 
I 

 
Šijak Sinanu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 80,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti na račun broj 
1011316011086723, partija 21-36930 otvoren u PBS 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
295. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2165/15 
Datum: 26.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Soldo Branku 

 
I 

 
Soldo Branku iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za   2015. godinu u iznosu od 100,00 KM. 

 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
296. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2218/15 
Datum: 29.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Ministarstvu finansija i trezora Bosne i 

Hercegovine 
 
I 

 
Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovien, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za   2015. godinu u iznosu od 
100,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – 
naknada za pristup bazi sudskih odluka centra za sudsku 
dokumentaciju VSTV-a BiH. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu 
i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista će 
odobrena novčana sredstva uplatiti na račun JRT broj 
3380002210018390 otvoren u UniCredit banci, vrsta 
prihoda 722575, budžetska organizacija 0112999, s 
naznakom Naknada za pristup bazi sudskih odluka. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
297. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-2199/15 
Datum: 29.06.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Ramić Suadu 

 
I 

 
Ramić Suadu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za   2015. godinu u iznosu od 100,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
298. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-47-3/15 
Datum: 01.07.2015. 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 13. Odluke o 
izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 

2015. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 09/14),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
Ohran Hati 

 
I 

 
Ohran Hati iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 50,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. 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 isplatiti putem blagajne. 

 
IV 

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

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