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Godina XVI, broj 1.                     22. 02. 2016.                Bosanski jezik 

 
Općinsko vijeće: 
 
1.  Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
24. sjednici održanoj dana 18.02.2016. godine, donijelo   
je: 

Z A K L J U Č A K 
o Izvještaju o izvršenju Programa rada Općinskog 

vijeća  Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu 
 
1. Prihvata se Izvještaj o izvršenju Programa rada 

Općinskog vijeća  Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2015.godinu, br.01-05-3/16 od 12.01.2016.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-05-3-1/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
19.02.2016.godine  

 PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
2. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
17. sjednici održanoj dana 18.02.2016. godine, donijelo   
je: 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o postavljenim vijećničkim 

pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja u 
2015.godini 

 
1. Prihvata se Informacija o postavljenim vijećničkim 

pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja u 
2015.godini, br.01-05-4/16 od 12.02.2015.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-05-4-1/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
19.02.2016.godine 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                     

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
3.  Na osnovu člana 4.  stav 2. Zakona o koncesijama 
SBK („Službene novine SBK“, br.8/09, 6/13 i 9/15), 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 24. 
sjednici održanoj dana  18.02.2016. godine, donijelo je  

 
ODLUKU 

o davanju saglasnost za dodjelu koncesije 
 
I 

 
Daje se saglasnost Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje za dodjelu koncesije za korištenje vodnog 
dobra Bistrićka Rika za proizvodnju i uzgoj kalifornijske i 
potočne pastrmke na ribogojilištu „Bistrica“, općina 
Gornji Vakuf-Uskoplje, uz uvjet investitoru da u tehničkoj 
dokumentaciji za korištenje vodnog dobra Bistričke Rike 
adekvatno riješi pitanje neškodljivog utjecaja  
eksploatacije na lokalnu infrastrukturu i na okoliš. 
 

II 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje".   
 
Broj; 01-25-5/16      
Gornji Vakuf-Uskoplje,                          
19.02.2016.godine 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                     

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
4.  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 24. 
redovnoj  sjednici održanoj dana 18. 02.  2016.  godine, 
d o n i j e l o je 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o radu Ispostave Zavoda za 
zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje  za 

2015.godinu 
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1. Prihvata se Informacija o radu Ispostave Zavoda za 
zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu 
od januara 2016.godine. 

 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj; 01-34-7/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
19.02.2016.god. 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
5. Na osnovu člana 111 stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje (" Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje" br. 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje (" Službeni 
Glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " broj 7/13), 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 24. 
redovnoj sjednici održanoj 19.02.2016.godine, donijelo 
je 

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

Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu  
 

1. Prihvaća se Informacija o radu Policijske stanice 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu, br. 02/4-4-
32-2-75/16 od 27.01.2016.godine. 

 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje“. 

 
Broj;01-04-11/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
19.02.2016.god. 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
6. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
24. sjednici održanoj dana 18.02.2016. godine, donijelo   
je: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvještaju o radu Općinskog načelnika i 
Općinske uprave za 2015.godinu 

 
1. Prihvata se Izvještaj o radu Općinskog načelnika i 

Općinske uprave Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2015.godinu, br.02-05-507/16 od 
03.02.2016.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-05-21/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
19.02.2016.godine  

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                     

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
7. 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 24. 
sjednici održanoj dana 18.02.2016.godine, donijelo je 
 

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

za 2015.godinu 
 
1. Prihvata se Informacija o implementaciji Akcionog 

plana za 2015.godinu, Komisije za praćenje i ocjenu 
implementacije Strategije razvoja Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje broj 01-18-112-17/10 od 
05.02.2016.godine. 

 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-28-19/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
19.02.2016.godine 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                     

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
8. Na osnovu  člana 38. tačka 2. i 5. i člana 109. Statuta 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje", br. 1/01 i 3/05) i člana  91. 
Poslovnika o radu  Općinskog vijeća Gornji Vakuf- 
Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", 
br. 7/13),  Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje, na 
svojoj 24. sjednici održanoj  18.02.2016. godine, 
donijelo je: 

 
AKCIONI PLAN  

Za nastavak implementacije Strategije razvoja  
Općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

za 2016. god. 
  

I 
 
Akcionim planom u nastavku  implementacije Strategije 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 2010-2015. 
godina u 2016.godine planiraju se realizirati Projekti 
kako slijedi: 
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R/Br  NAZIV PROJEKTA Vrijednost 
u KM Nivo implementacije 

 S1 POBOLJŠANJE EKONOMSKOG RAZVOJA 

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

1 S1.1.2. 
Uspostava sustava poticaja za poljoprivrednu 
proizvodnju 50.000,00 KONTINUIRANO 

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

 
500,00 

 
KONTINUIRANO 

3 S1.1.4. Promocija organske proizvodnje kroz organizaciju 
sajmova i podršku učestvovanja na sajmovima 1.500,00 KONTINUIRANO 

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

5 S1.1.8. 
Aktiviranje i rekonstrukcija stočne pijace.  

3.000,00 FAZNO 

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

 FAZNO 

 S1.2. Razvoj turizma 

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

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

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

 S1.3. Razvoj proizvodnog poduzetništva 

10 S1.3.1. Uspostava i razvoj industrijskih zona 750.000,00 FAZNO 

 S1.4 Korištenje obnovljivih izvora energije 

11 S1.4.1. 
Jačanje svijesti građana o prednostima i neškodljivosti 
iskorištavanja obnovljivih izvora energije 5.000,00 

 
 

KONTINUIRANO 
 
 S2 RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 

 S2.1 Razvoj saobraćajne infrastrukture 

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

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

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

 
1.000.000,00 

 
FAZNO 

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

 
150.000,00 

 
FAZNO 

 S2.2 Razvoj komunalne infrastrukture 

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

100.000,00 
 

KONTINUIRANO 

17 S2.2.2. Rekonstrukcija primarne gradske 
vodovodne/kanalizacione mreže 3.000.000,00 FAZNO 

18 S2.2.3. Izgradnja/rekonstrukcija vodovodne/kanalizacione 
mreže u naseljenim mjestima 1.000.000,00  

KONTINUIRANO 

19 S2.2.4. Uspostava katastra lokalnih izvorišta i vodovoda i 
njihova zaštita 50.000,00  

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



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 1/16     22. 02. 2016                                 Strana : 4 

dijelu 

21 S2.2.6. 
Čišćenje korita rijeka i izgradnja odbrambenih nasipa 
na kritičnim mjestima podložnim poplavama i 
zaustavljanje bespravne gradnje u vodozaštitnom 
pojasu 

 
 

150.000,00 

 
 

FAZNO 

22 S2.2.7. Saniranje postojeće deponije i ostalih divljih deponija 
te utvrđivanje lokacije za novi gradski deponij 30.000,00 FAZNO 

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

 

 S3 ZAŠTITA OKOLIŠA I ŽIVOTNE SREDINE 

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

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

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

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

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

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

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

 
100.000,00 

 
KONTINUIRANO 

 S4 UNAPREĐENJE LJUDSKIH RESURSA 

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

300.000,00 KONTINUIRANO 

32 S4.1.4. Unapređenje predškolskog obrazovanja kroz 
stavljanje u funkciju JU Dječiji vrtić „Zvončić“ 10.000,00 FINALNO 

 S5 RAZVOJ SPORTA I KULTURE TE UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE 

 S5.1 Razvoj sporta i sportske infrastrukture 

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

34 S5.1.3. Popularizacija sporta i podizanja sportske 
kulture kod građana 30.000,00 KONTINUIRANO 

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

 S5.2 Razvoj kulture i objekata kulture 

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

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

39 S5.2.5. Sanacija kulturno povijesnih spomenikau 
skladu sa financijskim mogućnostma općine. 5.000,00 KONTINUIRANO 

 
 
 S6 USPOSTAVA EFIKASNE I OTVORENE LOKALNE ADMINISTRACIJE 

40 S6.1.5. Unapređenje informiranosti građana i analiza 
prijedloga građana  

 
50.000,00 

 
KONTINUIRANO 

41 S6.1.6. Uspostavljanje partnerstva između lokalne 
uprave i građana 

 
50.000,00 KONTINUIRANO 

42 S6.1.7. Modenizacija infrastrukture i opreme  KONTINUIRANO 
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II 
 

Ovaj Akcioni plan objavit će se u «Službenom glasniku 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje», a primjenjivat će se u 
2016.godini.  
 
Broj:01-28-20/16 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
19.02.2016. godine  

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
9.  Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona plaćama i 
naknadama u organima vlasti Federacije BiH(„Službene 
novine Federacije BiH“, br. 45/10 i 111/12), člana 110 
stav 1. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje («Sl. 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», br. 1/03 i 3/05) 
i člana 89. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje (« Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», br. 7/13) Općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj 24. sjednici održanoj dana 
18.02.2016. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
O izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama 
izabranim zvaničnicima, državnim službenicima i 
namještenicima u općinskoj upravi Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 
  

Član 1. 
 
U stav1. Člana 24. Odluke o plaćama i naknadama 
izabranim zvaničnicima, državnim službenicima i 
namještenicima u općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», 
br.4/11 i 1/12) iza tačke 3. dodaje se tačka 4. koja  
glasi: 
 
 
„4.  Za državne službenike – matičare koji vode, 
ažuriraju i rješavaju sva pitanja iz područja matičnih 
knjiga i matičnog registra u iznosu od 10% do 20% od 
osnovne plaće.“ 

 
Član 2.  

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje".   
 
Broj; 01-14-25/16        
Gornji Vakuf-Uskoplje,                        
19.02.2016.godine     

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
10. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
24. redovnoj sjednici održanoj dana 18.02. 2016.godine, 
d o n i j e l o   j e: 

Z A K L J U Č A K 
o Godišnjem planu i programu održavanja i 

rekonstrukcije lokanih puteva na području Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu 

 
1. Prihvata se Godišnji plan i program održavanja i 

rekonstrukcije lokalnih puteva na području Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu, Općinskog 
načelnika Općine Gornji Vakuf-Uskoplje br. 02-27-
327/16 od 02.02.2016.godine 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-27-24/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
19.02.2016.godine            

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                     

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
11. Na osnovu člana 56. i 57. Poslovnika o radu  
Općinskog vijeća Gornji Vakuf- Uskoplje(" Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13),  
Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje, na svojoj 24. 
sjednici održanoj 19.02.2016. godine, d o n i j e l o je: 

 
PROGRAM  RADA 

Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  
za 2016. god. 

I   U V O D  
 
Osnove programskih zadataka i sadržaja rada  
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, čine okvir 
samoupravnog djelokruga Općine utvrđeni Zakonom i 
Statutom općine, programi Općinskog vijeća iz 
prethodnih godina, prijedlozi dati od vijećnika Općinskog 
vijeća, Općinskog načelnika  kao i od Pomoćnika 
općinskog načelnika. 
Opredjeljenje za sadržaj rada dali su rasprave na 
sjednicama Općinskog vijeća u proteklim godinama, kao 
i zahtjevi  Općinskog načelnika  za donošenje akata iz 
djelokruga poslova općinske uprave, shodno Zakonima  
Federacije Bosne i Hercegovine, Srednjobosanskog 
kantona i Statutu općine. 
U ovom periodu , pored Programom predviđenih 
sadržaja rada, Općinsko vijeće će razmatrati i druga 
pitanja iz svoje nadležnosti koja nisu predviđena ovim 
Programom, a koja pokrenu ovlašteni predlagači 
(shodno članu 114. Poslovnika o radu  Općinskog vijeća) 
kao i aktuelna pitanja iz redovnog djelovanja  a koja 
proizlaze iz zakonskih i drugih obaveza. 
U svom radu Općinsko vijeće će iznalaziti forme i metode 
rada kako bi sve odluke i drugi akti što više bili odraz 
potrebe građana općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
Programski sadržaji svrstani su u dva dijela : normativni 
dio i analitički informativni dio i to po tromjesečjima. 
 
II PLAN  ODRŽAVANJA  REDOVNIH SJEDNICA 
 
a)  Redovne sjednice 
 
24.  sjednica…………………..01.- 15.  februara 2016. god. 
25.  sjednica ……………………15. -  30.  marta 2016. god. 
26.  sjednica …………………………01.-15. maja 2016. god. 
27.  sjednica ……………………..15. -  30.  Juna 2016. god. 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 1/16     22. 02. 2016                                 Strana : 6 

28.  sjednica …………………15. -  30.  augusta 2016. god. 
01.  sjednica …………………01.- 15. novembra 2016. god. 
02.  sjednica ………………10. -  31.  decembra 2016. god. 
 
b)  Svečana sjednica ……………….01. Oktobra 2016. god. 
   
Pored planiranih redovnih sjednica po potrebi  bit će 
zakazane tematske i vanredne sjednice Općinskog 
vijeća. 
 
III   PROGRAM  RADA OPĆINSKOG VIJEĆA    
       GORNJI      VAKUF – USKOPLJE ZA PERIOD   
       JANUAR – DECEMBAR 2016. GOD. 
 
I  Januar – mart  2016.god. 
 
A )  Normativni dio : 
 
1. Prijedlog Godišnjeg plana i  programa održavanja, 

izgradnje i rekonstrukcije lokalnih puteva u općini  
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2016.godinu. 
Predlagač: Općinski načelnik  
 

2. Prijedlog Budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2016. godinu  
Predlagač: Općinski načelnik 
 

3. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Gornji 
vakuf-Uskoplje za 2016. godinu  
Predlagač: Općinski načelnik 

 
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječene 

građevinske cijene m2 stambenog i  poslovnog 
prostora u državnoj svojini na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 2015.godinu.  
Predlagač: Općinski načelnik 

 
5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2016. 

godinu  
Predlagač: Predsjednik Kolegij OV-a 

 
6. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 

2016.godinu 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
7. Prijedlog Akcionog plana za implementaciju 

Strategije razvoja općine Gornji vakuf-Uskoplje za 
2016.godinu 
Predlagač: Komisija OV-a 

 
8. Prijedlog Rješenje o preuzimanju i dodjeli 

neizgrađenog građevinskog zemljišta 
Predlagač: Općinski načelnik 

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

2015.god.i Plan rada za 2016.god. 
Izvjestitelj: direktor JU Centar za socijalni rad Gornji 
Vakuf – Uskoplje 

 
2. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih 

službi za upravu sa Izvještajem o stanju rješavanja 
predmeta upravnog postupka za 2015.godinu 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
3. Izvještaj o izvršenju budžeta općine za 2015.godinu 

Izvjestitelj:  Općinski načelnik 
4. Informacije o radu Ispostave Zavoda za 

zapošljavanje Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015.god. 
Izvjestitelj : Šef ispostave Zavoda za zapošljavanje 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

5. Informacija o radu Policijske stanice Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015.godinu 
Izvjestitelj: Komandir Policijske stanice Gornji Vakuf 
– Uskoplje 
 

6. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva 
Bugojno za 2015.god. 
Izvjestitelj: Općinski pravobranilac Bugojno  

 
7. Izvještaj o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu 

Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. god. I Plan rada za 
2016.god 
Izvjestitelj; Direktor JU Centar za obrazovanje i 
kulturu Gornji Vakuf- Uskoplje 

 
8. Informacija o implementaciji Akcionog plana za 

2015.godinu 
Izvjestitelj: Komisija OV-a 

 
9. Informacija o donesenim Odlukama i drugim aktima 

Općinskog vijeća Gornji Vakuf- 
Uskoplje u 2015. godini 
Izvjestitelj: Predsjednik Kolegija OV-a 
 

10. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i 
odgovorima na vijećnička pitanja 
Izvjestitelj: Predsjednik OV-a 

 
II   April-juni 2016. god. 
 
A ) Normativni dio : 
 
1. Prijedlog Rješenje o preuzimanju i dodjeli 

neizgrađenog građevinskog zemljišta 
Predlagač: Općinski načelnik  

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

Vakuf- Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 
2016.god 
Izvjestitelj;  Direktor JKP  «Radovina» doo Gornji 
Vakuf – Uskoplje 
 

2. Izvještaj o radu JKP «VIK»d.o.o.  Gornji Vakuf- 
Uskoplje  za 2015. godinu i Plan rada za 2016.god 
Izvjestitelj ; Direktor JKP»VIK» d.o.o. Gornji Vakuf - 
Uskoplje 

 
3. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf –

Uskoplje za 2015.god. i Plan rada za 2016.god 
Izvjestitelj: Direktor JU Dom zdravlja Gornji Vakuf – 
Uskoplje 

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

Uskoplje za 2015. god. I Plan rada za 2016.god 
Izvjestitelj: Direktor JU» Apoteka « Gornji Vakuf - 
Uskoplje 

 
5. Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar – 

mart 2016.godine 
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Izvjestitelj:  Općinski načelnik 
7.   Informacija o stanju  privrede i obrta na području 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje  
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
III  Juli – septembar 2016. god. 
 

A) Normativni dio  
 
1. Nacrt budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 

2017.godinu 
  Predlagač: Općinski načelnik 

 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2016.godinu 
  Predlagač: Općinski načelnik 

 
3. Prijedlog Rješenja o preuzimanju i  dodjeli 

građevinskog zemljišta 
  Predlagač: Općinski načelnik 

 
4. Prijedlog Odluke o dojeli općinskih priznanja 

Predlagač. Komisija za izbor i imenovanje  
 

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

2016.godine 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 
IV   Oktobar – decembar  2016.god. 
 
A) Normativni dio 
 
1. Prijedlog Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 

2017.god. 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
2. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji 

Vakuf – Uskoplje za 2017.god. 
Predlagač: Općinski načelnik 

 
3. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2017. 

godinu  
Predlagač: Predsjednik Kolegija OV-a 

 
4. Prijedlog Rješenja o preuzimanju i dodjeli 

građevinskog zemljišta 
Predlagač Općinski načelnik 

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

januar – septembar 2016.god. 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

 
2. Informacija o stanju u oblasti zaštite i spašavanja 

na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

 
3. Informacija o radu i funkcioniranju mjesnih 

zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

4. Informacija o stanju sporta i kulture na području 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 

 

5. Informacija o stanju u oblasti prostornog planiranja 
i građenja na području Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, sa analizom postojećeg stanju prostorno-
planske dokumentacije, izradi i dopuni postojećih 
planova koji su narušeni protokom vremena 
primjene planova i izradi planova za područja koja 
nisu obuhvaćena postojećim planovima 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 
 

6. Informacija o stanju putne infrastrukture 
(izgrađenost, održavanje, bezbjedonosni aspekt i 
dr.) u 2016.god. 
Izvjestitelj:  Općinski načelnik 
 

7. Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i 
srednjem obrazovanja na području općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 
 

8. Informacija o provedenim Javnim nabavkama u 
2016.godini 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 
 

9. Informacija o stanju i raspolaganju općinskom 
imovinom 
Izvjestitelj; Općinski načelnik 

 
IV  PROGRAM RADA STALNIH KOMISIJA    
      OPĆINSKOG VIJEĆA GORNJI VAKUF –  
      USKOPLJE 
 
Stalne Komisije Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
naziv, sastav i metoda rada, određen je Odlukom o 
formiranju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», br. 1/09)  
Sjednice Komisije održavaju se po potrebi, a uglavnom 
neposredno prije sjednice  Općinskog vijeća kada treba 
razmatrati materijale iz svoje nadležnosti koji su na 
dnevnom redu sjednice Vijeća. 
  
Broj:01-05-23/16 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
19.02.2016. godine  

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                     

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
12. Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom 
zemljištu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 25/03, 
16/04 i 67/05),  člana 38. tačka 2. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“, broj: 01/01 i 03/05), te  člana 89. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, 
(„Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
24. sjednici  održanoj 18. 02. 2016. godine, donijelo  je: 

 
O D L U K U 

o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m2 
korisne stambene i poslovne površine u državnoj 
svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 u 2015. godini 
 

Član 1. 
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Ovom Odlukom utvrđuje se prosječna građevinska cijena 
m2 korisne  stambene  i poslovne površine u državnoj 
svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2015. 
godini. 

Član  2. 
 
Prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne 
stambene površine na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u 2015. godini, utvrđuje se u iznosu od 700,00 
KM. 
Prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne 
poslovne površine  u državnoj  svojini na području 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2015. godini, utvrđuje se 
u iznosu od 1.050,00 KM. 
Prosječna konačna  građevinska cijena m2 korisne 
površine proizvodnog prostora u državnoj svojini na 
području općine  Gornji Vakuf-Uskoplje  u 2015. godini, 
utvrđuje se u iznosu od 840,00 KM. 
 

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

Član 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“. 
 
Broj:01-31-27/16                                                                 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                     
19.02.2016. godine                                                      

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
13. Na osnovu člana 7. stav 3. i 4. Zakona o stvarnim 
pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine 
FBiH „, broj 66/13 i 100/13 ) i 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), Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, na 
svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 
18.02.2016.godine, d o n i j e l o   j e  : 
 

O D L U K U 
o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi 

 nekretnine označene kao k.č.29/4 k.o. SP_ Gornji 
Vakuf  

 
Član 1. 

 
Utvrđuje se da je izgubilo status javnog dobra u općoj 
upotrebi nekretnina označena kao k.č. 29/4 u površini od 
11 m2, nastala cijepanjem od parcele označene kao 
k.č.29/1  upisana u zk.ul. broj 484 k.o. SP_Gornji Vakuf 
kao javno dobro (stari premjer) a koja odgovara parceli 
označenoj kao k.p. 2998/2 nastala cijepanjem od parcele 
označene kao k.p.2998 k.o. Gornji Vakuf upisana u 
popisni list broj korisnika 1468 k.o. Gornji Vakuf kao 
nekategorisani put ( novi  premjer).  

Član 2. 
 
 Na osnovu ove Odluke zemljišnoknjižni ured Općinskog 
suda u Bugojnu brisat će izvršeni upis zemljišta javnog 
dobra iz člana 1. ove Odluke i na istoj upisati vlasništvo 
u korist Općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa dijelom 1/1.   
 

Član 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana (8) od  dana 
objavljivanja  u „Službenom glasniku  Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje.“ 
                               
Broj: 01-31-28/16 
Gornji Vakuf –Uskoplje,                                                      
19.02.2016.godine  

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                     

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
14. Na osnovu člana 363. stav 3. tačka 5  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), Općinsko vijeće 
Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj  24.redovnoj sjednici 
održanoj dana 18.02.2016.godine, d o n i j e l o    j e  : 
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnina označenih kao k.č.1475/112 

i k.č.1475/182 k.o.  SP_Gornji Vakuf 
 

Član 1. 
 
Čelić Salki sin Jusufa iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja ,ul. 
Viseći most bb, neposrednom pogodbom, a radi 
oblikovanja građevinske parcele,  prodaje se zemljište u 
državnom vlasništvu  označeno kao: 
 
     - k.č. 1475/112 u površini od 21 m2 upisana u 
zk.ul.br. 243 k.o. SP_ Gornji Vakuf na ime SIZ-a za 
stambeno-komunalnu djelatnost Gornji Vakuf.  
 
     - k.č. 1475/182 u površini od 94 m2  upisana u 
zk.ul.br. 243 k.o. SP_ Gornji Vakuf na ime SIZ-a za 
stambeno-komunalnu djelatnost Gornji Vakuf.  
 

Član 2. 
 
Cijena zemljišta iz člana 1. ove Odluke iznosi 25,00 KM 
/m2  a shodno tržišnoj vrijednosti zemljišta procijenjenoj 
od strane Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje .  

 
Član 3. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje da sa licem Čelić Salkom sin Jusufa iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja,Viseći most bb, zaključi notarski 
obrađen Ugovor o kupoprodaji  predmetnog zemljišta, 
pobliže opisanog u članu 1. ove Odluke. 
 
Obavezuje se  lice Čelić Salko sin Jusufa iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja da najkasnije  u roku od 15 dana od 
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dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, općini Gornji 
Vakuf-Uskoplje plati puni iznos kupoprodajne cijene. 
 

Član 4. 
 
Sve novčane troškove  vezane za izradu  ugovora, kao i 
plaćanje poreza na promet nepokretnosti  snosi lice  
Čelić Salko sin Jusufa  iz  Gornjeg Vakufa-Uskoplja, ul. 
Viseći most bb. 

Član 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  dana 
objavljivanja  u „Službenom glasniku  Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje.“ 
                            
Broj: 01-31-29/16 
Gornji Vakuf –Uskoplje,                                                           
19.02.2016.godine  

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
15. Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, 
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine (« Službene novine Federacije BiH», br. 
12/03, 34/03 i 65/13), člana 47. Zakona o Zdravstvenoj 
zaštiti(«Službene novine SBK», br. 13/00,13/02 i 13/03), 
člana 111. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje (« 
Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje br.1/01 i 
3/05), i člana 97. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje  (« Službeni glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje» br. 7/13), Općinsko vijeće 
Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 24.sjednici održanoj 
dana 18.02.2016. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog 
odbora JU Apoteka Gornji Vakuf – Uskoplje 

 
I 

 
U Rješenju o imenovanju  Upravnog odbora JU Apoteka 
Gornji Vakuf – Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje“, broj 6/14) , u tački I, alineje 1. i 2. 
mijenjaju se i glase: 
    „ 
 

a) Nermina Gudić,  ispred osnivača, 
 predsjednik 

b) Ljuba Buljan, ispred osnivača  
 član 

„ 
II 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog  dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje». 
 
Broj;01-05-30/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
19.02.2016.godine 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
16. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 

Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
24. Redovnoj sjednici održanoj dana 18.02. 2016. 
godine, d o n i j e l o   j e: 

 
Z A K L J U Č A K 

o Programu razvoja zaštite i spašavanja ljudi i 
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2016 - 
2020.godina 

 
1. Prihvata se Program razvoja i spašavanja ljudi i 

materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2016 – 
2020.godina, od januara 2016.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-05-35/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
19.02.2016.godine   

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                    

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
17. Na osnovu člana 111. stav 3. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», broj: 1/01 i 3/05 ) i člana 96. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje» broj: 
7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 
24. sjednici održanoj dana 18.02. 2016. godine, donijelo   
je: 

Z A K L J U Č A K 
o Programu rada Općinskog načelnika za 

2016.godinu 
 
1. Prihvata se Program rada Općinskog načelnika  

Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu, br. 
02-05-508/16 od 03.02.2016.godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 
Broj;01-05-22/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
19.02.2016.godine  

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                     

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
18. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj :02-05-508/16 
Datum : 03. 02. 2016.god. 
 
PROGRAM RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 
2016. GODINU 
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Program rada Općinskog načelnika za 2016. godinu 
temelji se na osnovu planiranog budžeta, strategije 
razvoja općine i aktivnosti općinske administracije kako 
bi se našim građanima osigurale što kvalitetnije usluge i 
bolji uslovi života na području cijele općine.  
Težište u radu Općinskog načelnika u tekućoj godini biće 
na slijedećim poslovima i zadacima: 
 
- nastaviti stalno usavršavanje uposlenika, što će uz 

njihovu veću odgovornost poboljšati rad  u svim 
službama, posebno brže rješavanje zahtjeva 
građana i privrednih subjekata u oblasti urbanizma, 
imovinsko-pravnih odnosa, komunalija i 
inspekcijskog nadzora. 

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

- završiti radove na izgradnji gradske sportske 
dvorane i opremanju dječjeg vrtića, 

- nastaviti radove na izgradnji industrijske ceste  u 
Batuškom lugu i regulaciji korita rijeke Vrbas 

- kroz program IFAD-a značajnije podržati 
poljoprivredu u ruralnim područjima prvenstveno 
kroz nove zasade jagodičastog voća, 

- obezbijediti finansijska sredstva za rekonstrukciju 
gradskih ulica i provesti proceduru za izvođenje 
radova. 

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

-     izrada regulacionih planova i master plana ski centra   
             Raduša 

 
U skladu sa nadležnostima utvrđenim Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine,Zakonima Federacije 
Bosne i Hercegovinei Srednjobosanskog kantona te 
Statuta općine,najvažniji zadaci koji stoje pred 
Općinskom upravom u 2016. godini, mogu se svrstati u 
sljedeća područja: 
 
KABINET NAČELNIKA  
 
U 2016.godini Služba planira izvršavati poslove i zadatke 
koji su joj u opisu poslova, koji su vezani za Program 
rada Općinskog vijeća, Program rada Općinskog 
načelnika i koji su zakonom preneseni u nadležnost 
službe. 
U 2016.godini Služba će opsluživati potrebe Općinskog 
vijeća, Općinskog načelnika i ostalih službi u stručnom i 
pomoćno-tehničkom dijelu. 
 
  Komunalni inspektor 
 
 Komunalni inspektor će provoditi sljedeće aktivnosti u 
2016 godini, po zahtjevu stranke ili po službenoj 
dužnosti a na osnovu sljedećih zakona i Općinskih 
Odlika:  
- zakona o komunalnim djelatnostima i propisa 

donesenih na osnovu tog Zakona; 
- provođenju odluke o komunalnom redu Općine G. 

Vakuf-Uskoplje br.8/07; 
- odluke o utvrđivanju posebni uvjeta za obavljanje 

slobodnog obrta proizvodnje drvenog uglja br. 
13/07; 

- Kantonalnog zakona o lokalnim putovima; 
- Kantonalnog zakona o etažnom vlasništvu; 
- Općinske Odluke o pijačnom redu; 

- Općinske Odluke o privremenom korištenju javnih 
površina; 

- Općinske Odluke o uslovima, držanju i načinu 
postupanja sa domaćim životinjama, kućnim 
ljubimcima i nezbrinutim životinjama; 

- Komunalni inspektor će izvršavati zadatke koje mu 
naloži Općinski načelnik; 

- Sudjelovat u timskom radu sa Kantonalnim i 
Federalnim inspektorima. 

 
 Urbanističko-građevinski inspektor 
 
U 2016. godini urbanističko-građevinski inspektor će na 
osnovu zahtjeva stranaka i po službenoj dužnosti u 
skladu sa ovlaštenjima, koje su mu propisane Zakonom 
o prostornom uređenju i zakonom o građenju i propisa 
donesenih na osnovu ovih zakona, te drugih zakonskih 
propisa koji  tretiraju prostorno uređenje građenje na 
prostoru općine Gornji Vakuf-Uskoplje poduzimati radnje 
na sprečavanju bespravne izgradnje.. 
 
Informisanje i mladi 
 
- U toku 2016. godine Viši referent za informisanje i 

mlade nastavit će redovno slanje Kvartalnih 
izvještaja o primjeni Zakona o slobodi pristupa 
informacijama i broju podnesenih zahtjeva u općini 
Gornji Vakuf-Uskoplje Federalnom parlamentu i 
uredu Ombudsmana F BiH; 

- Viši referent za informisanje i mlade će raditi na 
vođenju i pisanju Zapisnika sa sjednica OV-a, kao i 
u izradi, tehničkom uređenju i štampanju Službenih 
glasnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje; 

- Viši referent za informisanje i mlade u 2016. godini 
aktivno će pomagati rad Vijeća mladih općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje i koordinirati u saradnji Vijeća 
mladih i Komisije za ljudska prava, mlade i 
ravnopravnost spolova Općinskog vijeća; 

 
- U toku 2016. godine shodno opisu poslova Viši 

referent za informisanje će raditi i  na pisanju 
priloga za WEB stranicu općine, kao i pružanje 
usluga medijima i sa javnošću u okviru svojih radnih 
zadataka i ovlaštenja; 

 
Informacini sistemi i informatička oprema 
 
Prioritet u radu u 2016 godini, ukoliko se ne ulože veća 
financijska sredstva u zaštiti mreže (kupnjom firewala, 
routera, junipera i sl., te antivirusa), a u cilju zaštite, u 
prvom redu, određenih baza podataka,  trebao bi biti što 
više unificirati IT opremu. To se odnosi na unificiranje 
softwara – operativni sistem Win 7 ili noviji što bi 
iziskivalo nabavku određenog broja novih računara.  
Pored ovog da bi se uradila efikasna zaštita planiramo 
donijeti odluku kojom bi bilo omogućeno da se 
korisnicima oduzmu administratorska prava, a kreiraju 
korisnički računi tzv. STANDARDNI NALOG na svim 
računarima na kojima je to moguće (OS Win 7 i noviji).  
Korisnik takvog naloga ima dovoljno ovlasti za 
svakodnevni rad sa instaliranim programima, 
dokumentima, elektronskom poštom kao i pretraživanje 
web sadržaja. Ako bi se radilo preko ovako kreiranog 
računa (STANDARDNI NALOG) znatno bi se povećala 
sigurnost od napada sa interneta. Korisnicima bi bilo 
onemogućeno instaliranje (i brisanje) određenih 
programa što je sada čest slučaj. Dakle, bili bi primorani 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 1/16     22. 02. 2016                                 Strana : 11 

koristiti, npr. Mozillu kao sigurniji (i jedini) pretraživač, 
bilo bi im onemogućeno da izbrišu free antivirusni 
program. Uradio bi se backup većine dokumenata. 
Korištenjem win 7 (ili novijeg) bilo bi omogućeno 
korištenje „ugrađenog“ firewala koji je sastavni dio 
samog win 7 koji je bitan za zaštitu svakog pojedinačnog 
računara. Korisnicima bi bilo onemogućeno da mijenjaju, 
što je sad vrlo čest slučaj, nazive računara i mreže, kao i 
mijenjanje mrežnih postavki čime se mreža dodatno 
postaje još pogodnija za napad „iz vana“. Mijenjanjem 
mrežnih postavki često se desi da se mrežne adrese 
dupliraju što dovodi do prekida u radu. 
Naravno, oduzimanjem administratorskih ovlasti 
korisnicima bi se moglo ograničiti pregled određenih web 
stranica jer oko 70% svih virusa korisnici prošire sami 
klikajući na sadržaje na društvenim mrežama (uglavnom 
Facebook). 
 
PRIVREDA I FINANSIJE  

 
Ova Služba će u narednoj 2016. godini u okviru svojih 
ovlasti, i uz redovno obavljanje povjerenih obaveza 
naročito posvetiti pažnju na sljedeće:  
U okvirima Strategije razvoja općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, prepoznati svoju ulogu i dati svoj doprinos u 
realizaciji pojedinih projekata, a koji se odnose na 
poboljšanje uvjeta za razvoj privrede uopće na prostoru 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Buđetom za 2016. godinu je planirano 50.000,00 KM 
uložiti u poticaj za poljoprivrednu proizvodnju. S tim u 
vezi planiramo, između ostalog udružiti ova sredstva sa 
IFAD-om, a u okviru biljne proizvodnje dati još veću 
podršku za podizanje novih zasada jagodičastog voća. U 
oblasti financija u prvom kvartalu ove 2016. godine, stoji 
nam obaveza ugovoriti izradu i instalranje softverskog 
rješenja, kompatibilnom postojećem softveru za 
knjigovodstvo, ćime se osigurava tehnička podrška za 
rad pomenutog načina poslovanja 

 
OPĆA UPRAVA   I DRUŠTVENE DJELATNOSTI                                         
    
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje će u 2016. godini vršiti 
upravne,stručne i druge poslove koji se odnose na: 
- primjenu zakona iz oblasti građanskih stanja, 

odnosno propisa koji se odnose na vođenje matične 
knjige rođenih, matične knjige vjenčanih , matične 
knjige umrlih i matične knjige državljana, 

- obavljanje poslova u vezi biračkih popisa u skladu 
sa Zakonom, 

- vršenje ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa,  
- izdavanju uvjerenja o zajedničkom kućanstvu, 
- provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti 

kancelarijskog poslovanja, 
- vršenje poslova prijema i otpreme pošte,  
- zaprimanje podnesaka, zavođenje i dostavljanje na 

rješavanje nadležnim službama, 
- vođenja personalnih poslova i poslova arhiviranja, 
- osiguranje izvršenja zakona i drugih propisa u 

oblasti vaspitanja i  obrazovanja u predškolskim 
ustanovama, kulturi i fizičkoj kulturi i sportu, 

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

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

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

- davanje prijedloga za jednokratne pomoći RVI i 
porodicema poginulim, 

- pružanje pravne i druge stručne pomoći 
stradalnicima , 

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

Statutu općine. 
Poslove koji su navedeni Služba će obavljati na zahtjev 
stranke i po službenoj dužnosti kada to zakon propisuje. 
 
OPĆA UPRAVA 
 
Pored poslova propisanih zakonom,    podzakonskim 
aktima i drugim propisima,a u cilju unapređenja rada 
općinske uprave u 2016.godini će se: 
- raditi na jačanju efikasnosti i odgovornosti 

sveukupne općinske uprave kroz stručno 
osposobljavanje službenika i namještenika i 
poboljšanje organizacijske strukture, 

- analizirati sistematizaciju radnih mjesta kako bi se 
došlo do najoptimalnijeg broja zaposlenih što je naš 
stalni i kontinuirani zadatak, 

- raditi na poboljšanju transparentnosti rada kako 
unutar općinske uprave tako i prema građanima, 

- organizirati poslove tako da građani što 
jednostavnije i brže mogu ostvariti svoja prava i 
obveze, 

- putem raznih informacija i na drugi način informirati 
Općinsko vijeće o raznim pitanjima iz okvira rada 
općinske uprave. 

Služba će kontinuirano raditi na personalnim poslovima i 
poslovima arhiviranja i sređivanja arhivske građe te 
dostavljanje iste Kantonalnom arhivu u Travniku. Služba 
će redovno voditi odnosno ažurirati matičnu knjigu 
zaposlenih,sređivati i odlagati arhivsku građu,voditi 
arhivsku knjigu itd. 
Djelokrug rada Službe je takav da se dobar dio poslova 
odnosi na svakodnevne poslove koji se po prirodi posla 
završavaju odmah,a ti se poslovi odnose na izdavanje 
izvoda iz matičnih knjiga,prijem podnesaka,ovjere 
potpisa, rukopisa i prijepisa,izdavanje raznih uvjerenja 
itd. Pored navedenog Služba će raditi na provođenju 
Zakona o matičnim knjigama,Zakona o državljanstvu, 
podzakonskih akata koji proizlaze iz ovih zakona i drugih 
propisa.  
Imajući u vidu činjenicu da je do sada verificirano 18% 
upisa, Služba će koliko je to moguće ubrzati postupak 
verifikacije upisa u matične knjige što će svakako 
olakšati rad matičnog ureda,drugih organa,a i građani će 
lakše ostvarivati svoja prava.  
Kada su u pitanju ratni vojni invalidi i porodice poginulih 
branilaca Služba će 2016. godini raditi na poslovima 
vođenja prvostupanjskog postupka za ostvarivanje prava 
koja im po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih 
porodice pripadaju. 
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Imali smo dobru saradnju sa Kantonalnom upravom za 
pitanja branilaca,a to ćemo nastaviti i u 2016. godini. 
Isto tako, dobru saradnju koju imamo sa resornim 
federalnim ministarstvom nastavit ćemo i u 2016 godini 
posebno kada su u pitanju obračuni raznih 
naknada,provjera zakonitosti odnosno revizija prava iz 
oblasti braniteljsko invalidske zaštite. Dakle,revizija koja 
je započela 2012 godine,a koju provodi Federalno 
ministarstvo za pitanja branilaca i invalida odbrambeno-
oslobodilačkog rata sukladno Zakonu o provođenju 
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti 
braniteljsko- invalidske zaštite je u toku i nastavlja se i u 
2016 godini. U ovom postupku Služba će dostavljati 
nadležnom ministarstvu tražene spise predmeta 
formirane u postupku ostvarivanja prava na osobnu i 
obiteljsku invalidninu i po okončanju postupka revizije 
postupati po naloženom. Federalno ministarstvo za 
pitanja branilaca i invalida u suradnji sa Službom će u 
2016 godini realizirati projekt „Novi informacioni sistem“ 
koji se odnosi na primjenu novog sistema obrade 
zakonskih naknada po federalnim propisima. 
Služba će uvijek biti na raspolaganju građanima dati 
pravni savjet kako najlakše i najbrže mogu ostvariti 
svoja prava sukladno zakonu koja su u njenoj 
nadležnosti. 
U oblasti radnih odnosa kontinuirano će se vršiti svi 
poslovi vezani za radno pravni status zvaničnika, 
državnih službenika i namještenika.  
Nastavit ćemo dobru saradnju sa Agencijom za državnu 
službu Federacije BiH u pogledu reguliranja radno 
pravnog statusa državnih službenika,a koja se odnosi na 
raspisivanje natječaja,obuku državnih službenika i 
namještenika itd. 
Uspostavljenu saradnju sa Savezom općina i gradova 
Federacije BiH treba nastaviti i proširiti posebno kada je 
u pitanju usvajanje određenih zakonskih rješenja koja se 
tiču prava i obaveza jedinica lokalne samouprave. 
Kontinuirano će se vršiti svi poslovi u skladu sa Zakonom 
o matičnim knjigama,Porodičnim zakonom Federacije 
BiH,Zakonom o državljanstvu BiH,  podzakonskim aktima 
koji se odnose na upise u matične knjige,ispravke 
podataka u matičnim knjigama,provođenje rješenja 
Službe i drugih nadležnih organa itd. 
Služba će vršiti prijem,otvaranje,evidentiranje,zavođenje 
i dostavljanje u rad podnesaka nadležnim službama na 
rješavanje,izdavati uvjerenja iz službene evidencije,vršit 
će se ovjere potpisa,prijepisa i rukopisa,otprema pošte 
itd. 
Općina će i u 2016 godini izvršiti prijem određenog broja 
volontera čime se želi pomoći visokoobrazovanim 
mladim ljudima da kroz volontiranje i stručno 
osposobljavanje za samostalan rad  steknu uslove za 
prijave na konkurse. Služba će dati svoj doprinos u izradi 
normativnih akata koji su u nadležnosti Općinskog vijeća 
i Općinskog načelnika. 
 
ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
Za otvaranje dječjeg vrtića potrebno je unutarnje 
opremanje i imajući u vidu da vrtić ima imenovano 
upravno vijeće i v.d. ravnatelja i svakako uz financijsku 
pomoć općine nema ozbiljnih prepreka da se vrtić otvori 
u prvoj polovini 2016 godine. 
Služba će sukladno Zakonu o osnovnom školstvu 
KSB/SBK dostaviti popis djece koju ima u svojoj 
evidenciji,a koja ispunjavaju uslove za upis u prvi razred 
školske 2016/2017 godine i u skladu za navedenim 

zakonom,a u suradnji sa osnovnim školama i Domom 
zdravlja imenovat će komisiju za ocjenu sposobnosti 
polaznika u sve četiri osnovne škole. 
U skladu sa svojim mogućnostima općina će pomagati 
određene aktivnosti koje će provoditi osnovne škole kao 
što su razna takmičenja,kupovina knjiga itd. 
Iako je SBK preuzeo ukupno finansiranje i sve poslove 
oko prijevoza učenika osnovnih škola,općinska uprava će 
surađivati sa Ministarstvom obrazovanja,nauke,kulture i 
sporta SBK kako bi se prijevoz učenika odvija 
nesmetano. 
Općina je i u 2015 godini stipendirala 90 studenata,a to 
će uraditi i u 2016 godini i u tom cilju je već raspisan 
konkurs za dodjelu 90 stipendija studentima sa područja 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Služba će u drugoj polovici 2016 godine sačiniti 
informaciju o stanju u predškolskom i osnovnom 
obrazovanju na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje i 
o tome informirati i Općinsko vijeće. 
 
SPORT I KULTURA 
 
Općina će u 2016 godini sredstvima iz svog proračuna i 
sredstvima koja će osigurati iz drugih izvora raditi na 
razvoju sporta i sportske infrastrukture. Želimo koliko je 
to moguće poboljšati uslove rada u klubovima te 
animirati mlade da se bave sportom bilo u takmičarskom 
ili rekreacijskom smislu. Općina će poticati i pomagati 
sportske klubove,druge udruženja i škole na 
organiziranje sportskih natjecanja 
(nogometnih,rukometnih i drugih) čime se želi postići 
uključivanje što većeg broja djece odnosno mladih ljudi 
u sportske aktivnosti,a što će ih usmjeriti ka stvaranju 
radnih navika,stvaranju zajedništva,zdravog načina 
života i dr. 
Općina će podržavati i neke manifestacije koje organizira 
i Sportski savez KSB/SBK kao što su izbor najboljeg 
sportiste Kantona,zabavnu školu nogometa za dječake i 
djevojčice itd. 
Stvorene su pretpostavke da se u 2016 godini dovrši 
izgradnja gradske sportske dvorane čime će se stvoriti 
bolji uslovi za bavljenje sportom i za rad sportskih 
klubova,a i drugih udruga za čiji je rad potreban takav 
prostor. 
Podrška radu udruženjima iz oblasti kulture neće izostati 
ni u 2016 godini. Želimo kroz financijske i druge potpore 
stalno jačati kapacitete kulturno umjetničkih 
društava,poticati mlade da se uključe u rad društava 
kako bi se očuvala tradicijska kultura našega kraja i 
realizirali drugi kulturni sadržaji na području naše općine.  
Naša općina je već poznata po organiziranju nekih 
kulturnih manifestacija kao što su Uskopaljske jeseni, 
Festival ilahija i kasida i neke druge,tako da će općina i 
dalje pružati podršku kulturno umjetničkim društvima 
odnosno udrugama iz oblasti kulture u realizaciji ovih i 
drugih manifestacija i projekata sa ciljem očuvanja 
običaja odnosno kulturne baštine našeg kraja i 
sadržajnije kulturno zabavne ponude. 
Služba će u drugoj polovici 2016 godine sačiniti 
informaciju o stanju kulture i sporta na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje i o tome informirati i Općinsko 
vijeće. 
 
LOKALNI RAZVOJ I STAMBENO KOMUNALNI 
POSLOVI 
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Služba za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove 
vodit će postupke po Zakonima iz svoje nadležnosti te 
pripremati i izvršavati rješenja, zaključke, odluke  i druge 
poslove koje joj stavi u nadležnost Općinski načelnik. 
Koordinirat će se rad službe sa drugim organima uprave, 
pratiti zakonske i druge propise i osiguravati provođenje 
istih iz okvira nadležnosti službe. Obavljat će se poslovi 
planiranja, organiziranja, i funkcionisanja službe u skladu 
sa Zakonima, Zakonskim propisima, Statutom i 
općinskim Odlukama po sljedećim oblastima: 
 
Lokalni razvoj, obnova i  izgradnja  
 
Služba će raditi na obnovi preostalog stambenog fonda 
kao i na izradi i podršci projekata koji se bave 
pomaganjem raseljenim licima, izbjeglicama, 
povratnicima i održivim  povratkom. Prikupljat će se i 
obrađivati podaci iz oblasti obnove stambenih i 
infrastrukturnih   objekata, procijenu stanja, te vođenje 
propisane evidencije. Pripremat će se planovi, analize, 
informacije, i izvještaji  iz  oblasti obnove i izgradnje za 
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće i nadležna 
Ministarstva. Sarađivat će se sa nadležnim 
Ministarstvima i potencijalnim donatorima sa ciljem 
upoznavanja sa stanjem i dobijanjem sredstava za 
izgradnju porušenih objekata i lokalne infrastrukture. 
Vršit će se izdavanje odgovarajućih uvjerenja  i drugih 
akata kao i ostalih poslova iz oblasti obnove, povratka i 
izgradnje. Služba će pratiti sve objave  javnih poziva i 
konkursa te na iste pripremiti prijedloge projekata i 
aplicirati. Priprema aplikacija će se vršiti u skladu sa 
zahtjevima i metodologijom potencijalnih donatora 
odnosno organizacija koje objavljuju Javne pozive. Za 
odobrene projekte pristupit će se realizaciji u skladu sa 
zakonom,  procedurama i metodologijom. Za iste 
projekte radit će se potrebni izvještaji, monitoring, 
evaluacija i nadzor.  
 
Služba će pratiti primjenu propisa iz oblasti prometa i 
komunikacija, izradu projekata i rekonstrukciju što većeg 
broja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva. 
Održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica tokom cijele 
godine, kao i izrada planova, programa i projekata 
održavanja i rekonstrukcije lokalnih, nekategorisanih 
puteva i gradskih ulica. Prikupljat će se podaci i 
predlagati mjere na sanaciji gradskih ulica, lokalnih i 
nekategorisanih puteva, prometne signalizacije, putne 
opreme, te ljetnog i zimskog održavanja ulica i puteva. 
Pripremit će se i pratiti realizacija godišnjeg Plana i 
programa održavanja i rekonstrukcije gradskih ulica, 
lokalnih i nekategorisanih puteva koji će sadržavati što 
veći broj prioritetnih radova na putevima s obzirom na 
stvarno stanje i potrebe, kao i financijske mogućnosti 
općine.  
 
Tražit će se najpovoljnije mogućnosti za početak 
realizacije projekta sanacije i rekonstrukcije glavne 
gradske saobraćajnice, te sabirnih i sekundarnih 
saobraćajnica sa potrebnom komunalnom 
infrastrukturom. Nastaviti projekat izgradnje 
infrastrukture u industrijskoj zoni i vršiti promociju u cilju 
privlačenja investitora i otvaranja novih radnih mjesta.  
U skladu sa mogućnostima podržavat ćemo sve 
aktivnosti u svim naseljenim mjestima kroz izgradnju i  
rekonstrukciju vodovoda, kanalizacione mreže, puteva, 
mostova, javne rasvjete,  i drugih infrastrukturnih 
projekata. Stalno će se raditi na izradi projektnih 

dokumentacija koje su neophodne za izgradnju 
infrastrukturnih objekata ali i za traženje pomoći od viših 
nivoa vlasti i drugih donatora. Aplicirat će se i tražiti  
pomoć za realizaciju projekata iz oblasti: infrastrukture, 
održivog povratka, zaštite okoliša, lokalnog razvoja i dr. 
Pratiti će se realizacija projekata i redovno obavještavati 
i koordinirati rad sa svim investitorima, partnerima i 
korisnicima projekata. 
 
Služba će sarađivati sa svim Savjetima MZ odnosno 
predsjednicima MZ i građanima kao ravnopravnim 
partnerima u realizaciji raznih infrastrukturnih projekata 
u cilju poboljšanja životnih uvjeta u Mjesnim 
zajednicama. Služba će biti dostupna i na usluzi 
Savjetima Mjesnih zajednica kako bi dobili potrebne 
dokumente, informacije ili pripremili određene zahtjeve 
aplikacije i dr. 
 U drugoj polovici 2016.godine pripremit ćemo 
Općinskom vijeću informaciju o funkcioniranju Mjesnih 
zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Stambeno komunalni poslovi  
 
Pratit će se propisi iz stambeno komunalne oblasti i 
provoditi isti. Provodit će se upravni postupci i izdavati  
rješenja. Pripremat će se opomene, rješenja, uvjerenja i 
ostali akti iz  stambeno i komunalne problematike. Vršit 
će se nadzor i provoditi potrebne mjere i radnje u općini 
Gornji Vakuf – Uskoplje po osnovu općinske Odluke o 
komunalnom redu, i Odluke o komunalnoj naknadi. 
Sarađivat će se sa Općinskim sudom Bugojno po pitanju 
predmeta iz oblasti sudskih prijedloga za izvršenje po 
tužbama za komunalne naknade. Redovno će se vršiti 
zaduženja za izdata rješenja po osnovu  komunalne 
naknade za sve obveznike. Vršit će se  evidentiranje 
uplata komunalne naknade po izvodima iz finansijske 
službe na osnovu svakodnevnog praćenja 
knjigovodstvenog stanja po pitanju uplata i zaduženja. 
Radit će se na saniranju divljih deponija, kao i na 
sprečavanju nastajanja novih. Podržavat će se i 
pripremat i aplicirat svi projekti i aktivnosti za očuvanje 
prirodne sredine. Nastaviti sa aktivnostima na 
iznalaženju rješenja za zbrinjavanje komunalnog otpada 
sa područja općine Gornji vakuf-Uskoplje. Nastavit će se 
aktivnosti na izradi potrebne dokumentacije za dobijanje 
urbanističke i građevinske  dozvole za sanaciju i 
zatvaranje sadašnje općinske deponije u Batuškom 
Lugu. Vršit će se kontrola donesenih rješenja i voditi 
evidencija o istim.   
 
CiIVILNA ZAŠTITA 
 
Služba će organizirati, pripremati i provoditi zaštitu i 
spašavanje na području Općine. Kontinuirano ažuriranje 
procjene ugroženosti, program razvoja  i plan zaštite i 
spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine. Pratiti 
stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlagati 
mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja 
civilne zaštite. Osiguravati  opremanje materijalno – 
tehničkim sredstvima u skladu sa mogućnostima, te 
organizirati, izvoditi  i pratiti  realizaciju njihove obuke. 
Obavljati stručne poslove za Općinski štab civilne zaštite,  
te ostale stručne poslove na organizovanju i koordinaciji 
deminiranja i obilježavanja  iz nadležnosti općine. 
Nastaviti izgradnju regulacije korita u gradu kao i 
čišćenje korita Vrbasa i pritoka u skladu sa 
mogućnostima općine i finansijskom pomoći nadležnih 
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institucija. Ostvarivati saradnju sa općinskim službama 
za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja 
zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja, kao i sa 
nevladinim organizacijama, višim institucijama i ostalim 
sudionicima  u akcijama zaštite i spašavanja. Obavljati 
sve  poslove koji se odnose na organizovanje i rad 
Općinskog operativnog centra u skladu sa zakonom. 
Pripremati propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz 
nadležnosti općine. Voditi propisane evidencije i vršiti  
druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i 
drugim propisima stave u nadležnost službe. Vršiti 
izdavanje odgovarajućih uvjerenja na osnovu evidencija 
kao i sve druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja.  
 
PROSTORNO PLANIRANJE,IMOVINSKO PRAVNI 
POSLOVI I KATASTAR   
  
Služba za prostorno planiranje, imovinsko pravne 
poslove i katastar u 2016. godini planira svoj rad 
fokusirati na pripremu pojedinih podzakonskih akata koji 
bi u mnogome olakšali rad Službe, kao i predlagat 
donošenje pojedinih planskih dokumenata bez kojih 
Služba nije u mogućnosti da  adekvatno odgovori 
zahtjevima stranaka, prije svega se misli na izmjene i 
dopune prostornog plana općine, kao i donošenje novih 
regulacionih planova i planova parcelacije naseljenih 
mjesta što će umnogome zavisi od planiranih sredstava 
u budžetu općine. Iz naprijed navedenog je vidljivo da je 
ključni momenat kod svih planiranja, odnosno kod 
sastavljanja plana rada iz djelokruga Službe za prostorno 
planiranje, imovinsko pravne poslove i katastar, 
finansijsko stanje u kojem se nalazi općina, tačnije 
planirana sredstva u budžetu općine kako bi se realno 
moglo pristupiti planiranju, kao i pristupu pripreme 
raznih Odluka koje su u nadležnosti općinskog vijeća.  
 
Ono što će obilježiti 2016. godinu jeste projekt uređenja 
javnih površina, gdje se poseban akcent satavlja na 
izgradnju drvarnica i garaža na području cijelog 
gradskog područja, gdje će Služba u kordinaciji sa 
predstavnicima kućnih savjeta izvršiti izbor lokacija za 
predviđene drvarnice i garaže i shodno tome na zahtjev 
stranaka koji budu željeli koristiti javne površine donijeti 
Rješenja u kojima će se definisati prava i obaveze 
budućih korisnika. 
U toku 2016. godine očekuje se i usvajanje prijedloga 
izmjena i dopuna prostornog plana, koje je uradila 
projektna kuća Institut za Građevinarstvo „IG“ Banja 
Luka, a ono što je vrijedno pomena jeste podatak da je 
u toku priprema projektnog zadatka za izradu 
regulacionog plana Košute II, tj. naselja Bare, , a do 
sada je izvršeno kompletno geodetsko snimanje terena 
od strane ovlaštene kuće „Geoing“ d.o.o. Mostar i 
očekivanja su da će isti biti izrađen u toku 2016. godine. 
Također ono što će Služba u 2016. godini pokušati 
realizirati jeste izrada planova parcelacije naseljenih 
mjesta koji su aktivni u svom širenju unutar naseljenog 
područja kao što su Voljevac, Boljkovac, Dobrošin, 
Trnovača, Pajić Polje, Dražev Dolac ili neka druga 
naseljena mjesta koja imaju potrebu za planom 
parcelacije. Shodno tome Služba je stava da je potrebno 
pristupiti formiranju novih zona ili raščlaniti četvrtu zonu 
(npr. IVa, IVb i IVc podzona ) i uvesti određene 
vrijednosti naknade za pogodnost građevinskog zemljišta 
(rente) i vrijednosti komunalija za građenje objekata 
shodno datoj podzoni kojoj pripada, obzirom da su se 

stekli određeni uslovi za ovu aktivnost i dijeljenje 
naseljenih mjesta u nove zone ili podzone. 

Također smo stava da kada se steknu određeni zakonski 
uslovi neophodno bi bilo pripremiti prijedlog Odluke o 
određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekata 
kolektivnog stanovanje, jer ni za jedan objekt ovog tipa 
koji je prije rata sagrađen i useljen nije određeno 
zemljište za redovnu upotrebu.   
Mišljenja smo da donošenje dugo očekivanog Zakona o 
premjeru i katastru nekretnina, koji je trenutno u formi 
nacrta, a koji će u konačnici dodatno povečati obim 
poslova iz djelokruga rada ove Službe, a s druge  strane 
bi isti trebao riješiti dugogodišnje probleme naše općine, 
a tj. da je Općina Gornji Vakuf – Uskoplje je jedna od 
rijetkih općina koja koristi podatke koji nemaju pravnu 
snagu (osim za k.o Bojska i k.o Uzričje) i donošenje 
ovog zakona je od velike važnosti za našu općinu, 
pogotovo za postupak javnog izlaganja koji je u ovom 
zakonu dosta pojednostavljen i radio bi se po ubrzanoj 
proceduri. Također donošenjem ovog zakona direktno će 
se promijeniti i stanje u budžetu općine. Naime, 
određena prava i obaveze bi prešle u  nadležnosti 
kantonalne uprave za geodetske poslove, gdje bi ista 
bila nadležna za vođenje gruntovnih i katastarskih 
podataka, dok bi u svakoj općini došlo do sjedinjena 
podataka i otvorila mogućnost da se u našoj općini 
dobije izvadak o posjedovnom ali i o gruntovnom stanju. 
Velika su očekivanja od ovog zakona, te shodno tome 
Služba će svoje planirane aktivnosti usmjeriti u tom 
pravcu. 
 
U toku 2016. godine Služba će pokušati realizirati niz 
projekata, u zavisnosti od finansijske mogućnosti općine, 
kao i od spremnosti ostalih aktera da prepoznaju značaj 
ovih projekata. Prije svega ubrzano ćemo raditi na 
zamjeni zemljišta i identifikaciji zemljišta na koje općina 
polaže određena prava, prije svega zemljište kojim 
upravlja ŠPD „Srednjobosanske šume“ Donji Vakuf.  
Općina Gornji Vakuf – Uskoplje je podnijela zahtjev za 
zamjenu šume i šumskog zemljišta u državnom 
vlasništvu u skladu sa Pravilnikom o zamjeni šume i 
šumskog zemljišta kod nadležnog Ministarstva 
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB na dan 
28.05.2015. godine i do sačinjavanja ovog akta nismo 
dobili povratne informacije da li je isti pozitivno ili 
negativno riješen. Ono što je bitno istaći za ovaj 
postupak jeste da se radi o prvom postupku gdje je 
općina pokrenula postupak zamjene šume i šumskog 
zemljište na području Kantona SBK/KSB u skladu sa gore 
navedenim pravilnikom, te su nam predstavnici 
ministarstva obećali da će ovaj zahtjev riješiti u što 
kraćem roku.  Ovo pravno lice upravlja velim 
kompleksima zemljišta a koji su od interesa za našu 
općinu (industrijska zona, školska i druga igrališta, 
zemlište u krugu općinske deponije, zemljište na 
lokalitetu Radovina i dr.) Sve ove aktivnosti su započete 
u 2015. godini i za očekivati da iste budu realizovane u 
prvoj polovini tekuće godine.  
 
Zatim Služba će u saradnji sa Službom za stambeno 
komunalne poslove privesti kraju dvije velike aktivnosti. 
Prva se odnosi na rješavanje dugogodišnjeg problema 
parkiranja u našoj općini i pokušat će na najbolji način 
predložiti potrebne lokacije i učestvovat će u donošenju 
potrebnih akata, kako bi se na adekvatan način ovaj 
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problem riješio. Zatim će pristupiti rješavanju nelegalno 
postavljenih objekata na javnim površinama (šupe, 
garaže i dr.) na cijelom području gradske zone gdje je 
planirano Odlukom o korištenju javnih površina da za 
sve ove objekte svaki korisnik mora imati ododbrenje, 
naravno uz određivanje lokacije a što sve spada u 
nadležnosti ove Službe. 
 
Također ono što će Služba u 2016. godini pokušati 
realizirati jeste formiranje adresnog registra nekretnina 
na području naše općine, kao i da će uspostaviti bazu 
podataka o svim nekretninama koje su u vlasništvu / 
posjedništvu općine. Projekat adresnog registra je 
veoma interesantan za svaku općinu i veoma  je bitan, 
radi se o uspostavi baze podataka za sve objekte koji se 
nalaze na području naše općine i vezanje istih objekata 
sa nekretninama, što u konačnici rezultira da općina 
može pristupiti numeraciji kućnih brojeva, gdje ovaj 
projekat ne bih zahtijevao velika sredstva ali bi svaka 
kuća, odnosno ulica bila evidentirana u programu koji bi 
bio spojen na glavni server katasar. ba i u realizaciji sa 
federalnom upravom Sarajevo mogli bi dobiti i finasijsku 
podršku za ovaj projekat.  Ono što je veoma bitno 
naglasiti jeste da općina trenutno raspolaže sa dosta 
imovine za koju nema tačnu evidenciju i na ovom planu 
Služba će dosta toga učiniti kako bi svaka nekretnina u 
vlasništvu ili posjedništvu općine mogla biti evidentirana 
na jednom mjestu. 
 
Ono što otežava rad Službe jeste nepostojanje 
adekvatne geodestke opreme, pogotovo imajući u vidu 
tehnološki napredak i činjenicu da se sve digitalizuje. 
Oprema koju koristi Služba je dotrajala i zastarjela, te je 
potrebno da se planira nabavka jednog GPS prijemnika 
koji bi umnogome poboljšao rad Službe. Također kao 
nedostatak ka boljem radu Službe navodimo 
nepostojanje dobre evidencije o podzemnim i 
nadzemnim instalacijama, a pogotovo nepostojanje 
stručnog lica koje bi imalo u opisu poslova da vodi 
evidenciju i ažurira podatke do kojih bi Služba dolazila. 
Sve ove činjenice Služba će u narednom periodu 
planirati i u skladu sa mogućnostima pokušati realizovati. 
 
Također, otežavajuću okolnost za rad ove službe 
predstavljaju podaci kojima ova služba raspolaže, a to su  
podaci aerofotogrametrijskog snimanja iz 1986 godine, 
koji nisu javno izloženi u  postupku javnog izlaganja i 
koji  usto nemaju pravnu snagu. Postupak  javnog 
izlaganja je  proveden i uspješno završen za dvije 
katastarske općine i to k.o. Bojska i  k.o. Uzričje.  Zatim,  
zemljišnoknjižni podaci  koji se nalaze u 
zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda Bugojno su  
nesređeni  i  u većini slučajeva   ne  odgovaraju 
stvarnom stanju  a podloge (karte i skice) za te podatke 
su  uništene  tokom  ratnih  dejstava, te samim tim nije 
moguće uskladiti zemljišnoknjižno i katastarsko stanje. 
Služba je izuzela podatke sa javnog izlaganja za k.o 
Bistrica i u saradnji sa Federalnom upravom za 
geodetske poslove će pokušati proglasiti Bistricu kao 
važeću i iste podatke uskladiti sa gruntovnim podacima, 
kako bi mogli takve podatke predati u zemljišnoknjižni 
ured u Bugojno. 
 
U narednoj godini kao i prethodnih godina aktivnosti ove 
službe biti će usmjerene na provedbu propisa  preko 
kojih  građani  ostvarivaju svoja prava. Namjeravamo 
raditi na svom  stručnom  osposobljavanju, a  prije 

svega pohađat seminare iz oblasti primjene Zakona o 
stvarnim pravima, obzirom  da je danom stupanja na 
snagu  novog  Zakona stavljeno  van snage  niz  zakona  
koji  su  bili u svakodnevnoj  primjeni  u postupcima koji 
su se vodili i vode  kod ove službe,  te  pohađanje 
seminara iz  oblasti  održavanja katastarskog operata, 
kao i razmjenjivati mišljenja sa stručnim licima koja su 
neophodna za efikasan rad ove službe.  
 
Imajući u vidu da je na početku svake godine smanjen 
broj primljenih zahtjeva za urbanističke saglasnosti, kao i 
za druge zahtjeve, u ovom periodu planirana je priprema 
prijedloga novih odluka: 
 
- Izrada Regulacionog plana „Košute 2“;  
- Izrada Odluke o uređenju gradskog građevinskog 

zemljišta; 
- Izrada Odluke o pristupanju izmjene i dopune 

Prostornog plana općine Gornji Vakuf - Uskoplje 
 
Dalje, za potrebe Općinskog vijeća i dalje ćemo 
sudjelovati u pripremanju svih vrsta akata, Odluka, 
Rješenja, Zaključaka,  zatim  ćemo  sudjelovati  i  truditi  
se da se  maksimalno  i  efikasno  pripreme predmetni  
materijali  kako  bi se isti  u  najvećoj  mjeri izvršili.  
Pored  gore navedenog, pružati  ćemo usluge, 
informacije strankama, a u vezi što boljeg  rješavanja 
imovinsko-pravnih i drugih odnosa. 
 
Uvidom u predmete koji se vode kod službe za prostorno 
planiranje, imovinsko pravne poslove i katastar vidljivo 
je da najveći broj broj predmeta pokrenut na zahtjev 
stranke, pa je shodno tome i nemoguće kvalitetno 
planiranje obima poslova za sljedeću godinu .  
 
Osim navedenih  i planiranih  poslova tokom 2016. 
godine  svoje aktivnosti ćemo usmjeriti i na ostala 
pitanja koja se nametnu kao važna, posebno na nekim 
značajnim projektima za općinu kao što su izgradnja 
industrijske zone, gdje nas čeka veliki posao kako u 
rješavnaju imovinsko pravnih poslova (eksproprijacija i 
zamjena zemljišta) tako i u oblasti gradnje na ovom 
lokalitetu, zatim izgradnja sportske dvorane, glavne 
gradske saobračajnice i dr. 
 
 
Služba za prostorno planiranje, imovinsko pravne 
poslove i katastar u 2016. godini planira uraditi sljedeće:  
-  voditi evidenciju o prostornom uređenju općine, 
-  izdavati urbanističke i građevinskih dozvole po 

zahtjevu stranaka u skladu sa zakonima  i općinskim 
propisima,  

- poduzimati aktivnosti za nastavak postupka javnog 
izlaganja podataka o nekretninama i utvrđivanja 
prava na nekretninama odnosno uspostava katastra 
nekretnina te usklađivanje podataka sa podacima iz 
Zemljišne knjige, 

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

- provoditi postupke za donošenje rješenja o 
utvrđivanju prava na građevinskom zemljištu i 
dodjeli istog, 

- voditi evidenciju o općinskoj imovini, 
- voditi i održavati katastar nekretnina općine, 
- vršiti poslove uspostave novog premjera nekretnina, 
- izdavati uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi 

evidencija, 
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- rješavati i donositi rješenja po upravnom postupku 
iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, 

- utvrđivanje promjena nastalih na zemljištu i 
uvođenje u katastarski operat, 

- izradit godišnji pregled katastarskog prihoda, 
- pripremati Odluke i druge opće akte za općinsko 

vijeće, analitičko informativne i druge materijale iz 
ove oblasti, 

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

- pristupiti provođenju postupaka za prodaju zemljišta 
i zgrada u državnom vlasništvu, 

- izvršiti obnovu geodetske mreže, 
- pristupiti završetku postupka digitalizacije 

geodetskih planova, 
- ostale zakonima predviđene aktivnosti,i pratit 

zakonske propise iz djelokruga službe, 
- izraditi godišnji izvještaj u cilju informisanja 

nadležnih organa o stanju i problemima iz ove 
oblasti, 

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

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

- vršiti tehničke preglede objekata, 
- učestvovati u donošenju rješenja o određivanju 

zemljišta za redovnu upotrebu objekata  
 za koje je izdata upotrebna dozvola i koji se 
koriste,vršiti cijepanje ili spajanje parcela, 

-  pripremati odluke i tehničke dokumente za izradu 
novih ili izmjenu i dopunu  postojećih  regulacionih 
planova, ili planova parcelacije.  

- obavljati i druge poslove u skladu sa zakonom i 
Statutom općine. 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
19. Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 
49/06 i 11/09), te člana 38 tačka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, broj; 1/01 i 3/05),a u skladu sa članom 
4. Odluke o raspisivanju izbora za Savjete mjesnih 
zajednica na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje ( 
Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, broj 
5/15), Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
24. Redovnoj sjednici, održanoj dana 18.02.2016. godine  
d o n i j e l o   j e: 
 

O   D   L   U   K   U 
o verifikaciji mandata članova Savjeta mjesnih 

zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Član 1. 
 
Općinsko vijeće verficira mandate članove Savjeta 
mijesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje kako 
slijedi: 
 

1. Savjet mjesne zajednice Bojska 
 - Duvnjak Midhat   
 - Ravnjak Zijad  
 - Bektić Fahrudin   
 - Ohran Halid  
 - Duvnjak Meho  
 
2. Savjet mjesne zajednice Bistrica 
 - Herceg Tomislav   
 - Hadžiahmetović  Dijamin       
 - Lagetar  Josip                           
 - Topčić Jasmin                
 - Škraba  Mario                       
 - Abazović   Emir            
 - Škraba Ivan                  
 
3.Savjet mjesne zajednice Dobrošin      
            -Berislav Elez           
            -Milanović Said     
            -Blažević Igor              
            -Sušić Elmedin     
            -Alić Mehmed       
            -Radić Ivan                 
            -Jurina Darko             
 
4. Savjet mjesne zajednice Gornji Vakuf- 
    Uskoplje 1  
              -Sinan Erdin                             
              -Arapović Adnan                                 
              -Salihić Irhad                                       
              -Redžannović Almir                          
              -Huskić Senad                              
              -Mišić Emir                                 
              -Softić Armin                              
 
5. Savjet mjesne zajednice Gornji Vakuf-  
    Uskoplje 2    

 -Ivo Posavac                
 -Herceg Ljuban                

             -Anto Krišto 
             -Josipa Tomić 
             -Anto Luketina 
             -Zvonimir Ljubović 
             -Mario Šipić 
 
6. Savjet mjesne zajednice Gornji Vakuf –     
    Uskoplje 3 

  - Delić Mirsad             
  - Batinić Anto        
  - Pokvić Hamed  
  - Ivo Medvidović        
  - Bošnjak Nikola           
   -Avdo Kevro   
   -Bakir Husak                

 
7. Savjet mjesne zajednice Grnica 
   - Zahirović Saudin      
   - Bilkan Rasim             
   - Kurbegović Nermin  
   - Dadić Suad                   
   - Šehić Selmir                    
8. Savjet mjesne zajednice Podgrađe  
   - Oreć Ljuban        
   - Škoro Davor       
   - Rezo Andrej               
   - Rezo Frano   
   - Bandić Miro                
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   - Bandić Ivan         
   - Nikola Budimir        
 
9. Savjet mjesne zajednice Pidriš 
            -Milišić Ivo                    
            -Slipac Ilija                   
            -Martinović Ivica            
            -Luketina Slavko           
            -Mato Bandić                
 
10. Savjet mjesne zajednice Pajić Polje 
  - Boškić Ivica -Mića           
  - Ilijas Crnica          
  - Dragan Brnada              
  - Perica Delać                    
  - Josip Batinić             
  - Tihak Avdo                       
  - Muminović Hamdija       
            - Ivan Topić                    
            - Amel Mujić                    
 
11.  Savjet mjesne zajednice Ploča 
  - Nikica Martinović        
  - Enes Delić   
  - Stanko Pilić            
  - Mato Šekerija  
  - Marko Budimir       
  - Nihad Gurić           
  - Haris Muminović       
 
12. Savjet mjesne zajednice Uzričje 
  - Vendelin Livajušić        
  - Esad Kurbegović   
  - Adis Filipović           
  - Ante Petričević    
  - Zeko Ilija        
  - Marko petričević     
  - Emir Filipović    
 
13. Savjet mjesne zajednice Voljice 
  - Čaušević Smail             
  - Đalto Ivo      
  - Prijić Salim              
  - Ajanović Senad  
  - Petrović Alija             
  - Kustura Ivo    
  - Juričević Niko            
 
14.Savjet mjesne zajednice Voljevac 
            -Zekotić Isak           
            -Šošić Ilijaz         
            -Skeho Esad                            
            -Spahić Izet                    
            -Manjgo Ramiz                  
            -Kamber Hamdija               
            -Filan Avdo                          
            -Šijak Osman                       
            -Čosić Salih                             
 
15. Savjet mjesne zajednice Ždrimci 
            -Gafić Nijaz          
            -Perić Božo           
            -Hajdarević Esmin         
            -Džambo Đevad           
            -Brica Mehmed               
            -Marko Žuljević            
            -Ivica Milić   

Član 2. 
 
Mandat članova Savjeta mjesnih zajednica iz člana 1.ove 
Odluke traje četiri godine. 
Novoizabrani Savjeti  mjesnih zajednica konstituirat će 
se u roku i na naćin predviđen Statutom mjesne 
zajednice. 

Član 3. 
 
Verifikacijom mandata izabrani članovi Savjeta mjesnih 
zajednica stječu prava i obaveze u skladu sa Statutom 
mjesne zajednice i odlukama Općinskog vijeća. 

 
Član 4. 

 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objave u „Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“ 
 
Broj: 01-05-26/15                                                                      
Gornji Vakuf-Uskoplje,                                                           
19.02.2016.godine                                                              

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                     

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
20. Na osnovu člana 17. Odluke o građevinskom 
zemljištu («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje«, br. 2/05), člana 38. tačka 2 i člana 110 stav 
1. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje («Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) 
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 24. sjednici održanoj 18.02.2016. 
godine, donijelo je; 

O D L U K U 
o imenovanju Konkursne komisije 

 
I 

 
Imenuje se Komisija za provođenje konkursa za dodjelu 
građevinskog zemljišta u državnoj svojini na korištenje 
radi građenja, u sastavu: 
 

1. Osman Sofić,     predsjednik 
2. Slavko Luketina, član 
3. Husein Fale, član 

 
II 

 
Komisija ima zadatak da u skladu sa Zaključkom o 
odobravanju provedbe postupka Općinskog vijeća i 
odredbama Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», br. 2/05), utvrdi 
osnove za raspisivanje konkursa za prodaju-dodjelu 
građevinskog zemljišta,  shodno članu 15. Odluke o 
građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», br. 2/05), raspiše i provede postupak 
konkursa prema odredbama Odluke o građevinskom 
zemljištu, te podnese Izvještaj i obrazložen prijedlog za 
dodjelu i ustupanje predmetne građevinske parcele radi 
građenje. 

III 
 
Komisija iz člana I ove Odluke imenuje se na mandatni 
period od dvije godine. 
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IV 
 
Članovima Komisije pripada pravo na naknadu koja će 
biti određena posebnom Odlukom Općinskog načelnika 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
  

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

 
Broj:01-05-31/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
19.02.2016.godine 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
21. Na osnovu člana 38  tačka 2. i člana 110. stav 1. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje (" Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 i 3/05 
) 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 24. sjednici održanoj dana  18.02. 
2016. godine,donijelo 

 
O D L U K A 

O imenovanju drugostepene stručno-upravne  
komisije 

 
I 
 

U drugostepenu stručno-upravnu Komisiju imenuju se; 
 

1. Branko Matijanić,  predsjednik 
2. Selmir Šehić,        član 
3. Ivica Nikolić,    član 

 
II 

 
Komisija iz člana I ove Odluke imenuje se na mandatni 
period od dvije godine. 

 
III 

 
Zadatak komisije je da rješava u drugom stepenu po 
žalbi protiv prvostepenih rješenja Općinskog načelnika i 
Općinskih službi za upravu , donesenim na osnovu 
propisa i akata Općinskog vijeća. 
 

IV 
 
Članovima Komisije pripada pravo na naknadu koja će 
biti određena posebnom Odlukom Općinskog načelnika 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
V 

 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje. 
 
Broj: 01-05-32/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
19.02.2016.god. 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                    

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
22. Na osnovu člana 38  tačka 2. i člana 110. stav 1. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje («Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf» , br. 1/01 i 3/05), a u vezi sa 
članom 9 i 11 Zakona o porezu na promet nekretnina 
(«Službene novine Srednjobosanskog kantona» br. 
11/13) i člana 89. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje(«Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf» , br. 7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj 24. sjednici, održanoj dana 
18.02.2016. godine, donijelo je; 
 

O D L U K U  
O imenovanju Komisije za procjenu prometne 

vrijednosti nekretnina 
 
I 

 
U Komisiju za procjenu prometne vrijednosti nekretnine 
imenuje se: 
 

1. Vendalin Livajušić,      predsjednik, 
2. Hidajet Redžić,        član,    
3. Bejamil Šabanović,      član. 

 
II 

 
Predsjedniku i članovima komisije pripada naknada za 
rad u komisiji u iznosu od 10,00 KM po jednom 
predmetu. 
Naknada iz stava 1. ove tačke obezbieđuje se iz 
sredstava koje uplaćuje podnosilac zahtjeva za procjenu 
prometne vrijednosti nekretnine. 
 

III 
 
Mandat Komisije iz tačke I ove Odluke traje dvije godine. 

 
IV 

 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – uskoplje «. 
     
Broj;01-05-33/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
19.02.2016.god.     

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                     

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                      
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
23. Na osnovu člana 112. Zakona o prostornom 
uređenju («Službene novine SBK « br. 11/14), člana 38. 
tačka 2 i člana 110 stav 1. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje («Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) 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 24. 
sjednici održanoj 18.02.2016. godine, donijelo je; 

 
O D L U K U 

o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene  
u postupku donošenja urbanističkih  saglasnosti  
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I 
 
Ovom Odlukom imenuju se članovi Komisije za davanje 
stručne ocjene u postupku donošenja urbanističke 
saglasnosti za područje općine Gornji Vakuf-Uskoplje , a 
u vezi s izdavanjem rješenja o urbanističkoj saglasnosti 
ako dokumenti prostornog uređenja propisani kao 
osnova za izdavanje urbanističke saglasnosti nisu 
doneseni. 

II 
 
U Komisiju za davanje stručne ocjene imenuju se; 
 
1. Husein Fale,  predsjednik 
2. Stipica Oreć, član 
3. Suad Šišić, član 

III 
 
Stručna ocjena Komisije iz prethodnog člana Odluke, 
koja je osnova za donošenje rješenja o urbanističkoj 
saglasnosti koje donosi nadležna Služba općine, mora 
sadržavati sve elemente neophodne za utvrđivanje 
urbanističke saglasnosti, urbanističko-tehničkih i drugih 
uvjeta gradnje i korištenja građevine, odnosno izvođenje 
drugih zahvata u prostoru, u skladu s Kantonalnim 
zakonom o prostornom uređenju. 

 
IV 

 
Članovima Komisije pripada pravo na naknadu koja će 
biti određena posebnom Odlukom Općinskog načelnika 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

V 
 
Komisija iz člana II ove Odluke imenuje se na mandatni 
period od dvije godine. 

VI 
 
Ova Odluka stupa na snagu narednog  dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 
Broj:01-05-34/16 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
19.02.2016.godine 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
24. Na osnovu člana 25., a u skladu sa članom 13. i 19. 
Zakona o cestama F BiH ("Službene novine F BiH", broj 
12/10 i 16/10) i Pravilnikom o održavanju javnih puteva 
("Službene novine F BiH", broj 69/10),  Općinski načelnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje dana 02.02.2016. godine, 
d o n i o  je:  

 
Godišnji plan i program 

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

2016 godinu 
 

Član 1. 
 
Godišnjim planom i programom održavanja lokalnih 
puteva za 2016 godinu, a u visini sredstava odobrenih u 

usvojenom Budžetu općine od 300.000,00 KM za 2016 
godinu, predviđeni su sljedeći radovi: 
 
 
Redni 
broj 

Vrsta rada: Ukupno 
(KM) 

1. Redovno 
Održavanje 

 
Prilog 1. 

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

 
120.060,00 

Saobraćajna 
signalizacija       
(prilog 1.2.) 

20.000,00 

Putna oprema    
(prilog 1.3.) 

5.400,00 

Zimsko 
održavanje        
(prilog 1.4.) 

103.287,00 

2. Vanredno održavanje             
(prilog 2.) 

17.253,00 

3. Projektna dokumentacija      
(prilog 3.) 

4.000,00 

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

 
- 

5. Rezerva sredstava 30.000,00 
  

UKUPNO ( Osnovna tabela) 
 

300.000,00 
 

Član 2. 
 
Vrsta radova, planirane količine i lokacije, razvrstane po 
putnim pravcima su detaljno prikazane u prilozima i to: u 
Osnovnoj tabeli i tabelama Priloga 1. do 4. i čine 
sastavni dio ovog Godišnjeg plana i programa. 
 

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

Član 4. 
 
Postupak ustupanja radova se obavlja u skladu sa 
Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (" 
Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14). 
 

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

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

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

Član 8. 
 

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

Član 9. 
 
Ovaj godišnji plan i program stupa na snagu narednog 
dana od dana dobivanja suglasnosti Općinskog vijeća, a 
primjenjivat će se od 01.01.2016 godine. 
 
Broj: 02-27-327/16 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 
02.02.2016 godine  

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                 Krajina Marinko, dipl.ing.                                                                                                                
»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»        
 
Općinski načelnik: 
 
25. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3875/15 
Datum: 16.12.2015. 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 Obrtu „Braco“, 

Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 

 
Obrtu „Braco“, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 880,00 KM. 
 

II 

Sredstva iz tačke I Ove Odluke isplatit će se na teret 
općinskog budžeta za 2015. godinu prenošenjem 
sredstava sa Ekonomskog koda 600000-Rezerve na 
Ekonomski kod 613713-Materijal za održavanje vozila, 
šifra komitenta 000-Obrt Braco, mjesto troška 113, 
organizacijska cjelina 0105, cofog 013, i u planu i 
ostvarenju;  za namjene – plaćanje usluga servisiranja 
vozila civilne zaštite. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu 
i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista će 
odobrena novčana sredstva prebaciti na račun broj 
3060002810424329. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
26. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3876/15 
Datum: 16.12.2015. 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 Auto servisu 

„Hozić“, Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 
 

Auto servisu „Hozić“, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 480,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke isplatit će se na teret 
općinskog budžeta za 2015. godinu prenošenjem 
sredstava sa Ekonomskog koda 600000-Rezerve na 
Ekonomski kod 613713-Materijal za održavanje vozila, 
šifra komitenta 000-Auto servis Hozić, mjesto troška 
113, organizacijska cjelina 0105, cofog 013, i u planu i 
ostvarenju;  za namjene – plaćanje računa za peglanje i 
lakiranje lijeve strane auta dacia duster. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu 
i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista će 
odobrena novčana sredstva prebaciti na račun broj 
1011310000117003. 
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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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
27. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3899/15 
Datum: 18.12.2015. 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  Batinić (Jozo) Ivi 

 
I 

 
Batinić (Jozo) Ivi iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 22.050,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke isplatit će se na teret 
općinskog budžeta za 2015. Godinu prenošenjem 
sredstava sa Ekonomskog koda 600000-Rezerve na 
Ekonomski kod 821111-Nabavka zemljišta, šifra 
komitenta 000-Batinić Ivo, svrha 213, cofog-011 i u 
planu i ostvarenju;  za namjene – za kupovinu zemljišta 
od Batinić (Jozo) Ive, kč 331 njiva 5 klase površine 1862 
m² i kč 332 šuma 5 klase površine 4339 m² popisni list 
62 Gornji Vakuf, kupoprodajni ugovor OPU-IP 270/2015. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu 
i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista će 
odobrena novčana sredstva prebaciti na tekući račun 
Mate Mlakić  broj 3382802500141855. 
 

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

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

Broj: 02-14-3922/15 
Datum: 24.12.2015. 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 
Asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini 

 
I 
 

Asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 
400,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se na teret 
općinskog budžeta za 2015. godinu prenošenjem 
sredstava sa ekonomskog koda 600000-rezerve na 
ekonomski kod 614324-transfer udruženjima građana-
ostale NVO, šifra komitenta 000-Asocijacija 
sreednjoškolaca u BiH, cofog 013  i u planu i ostvarenju.  
 

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 broj  22-
32114-561287, broj žiro računa 1010000000001687 
otvoren kod PBS. 

IV 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
29. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-326-3/15 
Datum: 28.12.2015. 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 

Dr. Salihu Terziću 
 

I 
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Dr. Salihu Terziću iz Bugojna, stalnom sudskom vještaku 
za obavljeno vještačenje u slučaju zadržavanja 
pacijentice Šehić Sarajke, kči Bečira iz Gornjeg Vakufa – 
Uskoplja radi prisilnog zadržavanja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 90,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
613 974 – komisija za medicinske usluge iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu. 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu 
i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i ista će se 
prebaciti na žiro račun  broj 3060410000039477, tekući 
račun broj 1537637200 otvoren kod HYPO 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
30. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3613/15 
Datum: 07.12.2015. 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 Dom zdravlja,  Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 

JU Dom zdravlja, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 5.000,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 411 – Subvencije javnim preduzećima i ustanovama 
– ostala javna preduzeća i ustanove budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – 
za nabavku sanitetskog vozila. JU Dom zdravlja 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 
3060240000272043 otvoren kod Hypo Alpe Adria banke. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
31. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3736/15 
Datum: 15.12.2015. 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 

Udruzi br. i invalida dom. rata liječenih od PTSP-a 
općine Gornji Vakuf- Uskoplje 

 
I 

 
Udruzi branitelja i invalida domovinskog rata liječenih od 
PTSP-a općine Gornji Vakuf- Uskoplje, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 500,00 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 
planske aktivnosti. Udruga je obavezna da  dostavi 
Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima Službi za 
privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje (i kopije 
računa o utrošenim sredstvima) 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 
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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 
navedene udruge broj 3382802224211096 otvoren kod 
UniCredit banke poslovnica Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
32. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3860/15 
Datum: 15.12.2015. 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 odlazak na 12. Sportske igre RVI FbiH. 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 
1414385320005250 otvoren kod BBI 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
33. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3718/15 
Datum: 15.12.2015. 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 800,00 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 planinarskog pohoda 
„Goranov pohod 2015“. 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. 
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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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
34. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3733/15 
Datum: 15.12.2015. 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 

Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata 
HVO HB podružnica Uskoplje 

 
I 

 
Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO 
HB podružnica Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 
800,00 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 organizovanje božićnog malonogometnog turnira 
Uskoplje 2015. Udruga 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 
navedene udruge broj 3382802200278092 otvoren kod 
UniCredit banke poslovnica Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
IV 

 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
35. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3725/15 
Datum: 15.12.2015. 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 

Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata 
HVO HB podružnica Uskoplje 

I 
 
Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO 
HB podružnica Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 
500,00 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 obilježavanje 22. Godišnjice odbrane Dobrošina. 
Udruga 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 
navedene udruge broj 3382802200278092 otvoren kod 
UniCredit banke poslovnica Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
IV 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ”Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-
Uskoplje”.  
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OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
36. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3871/15 
Datum: 16.12.2015. 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 2.000,00 KM. 

 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana – Transferi 
organizacijama iz oblasti kulture općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu za namjene – za planirane 
aktivnosti. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

37. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3712/15 
Datum: 17.12.2015. 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. 

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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
38. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3781/15 
Datum: 17.12.2015. 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 

Bašinac Sadeti 
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I 
 
Bašinac Sadeti 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
39. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3804/15 
Datum: 17.12.2015. 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 

Grubešić Ruži 
 
I 

 
Grubešić Ruži 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
40. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3540/15 
Datum: 18.12.2015. 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 
Pedić Indiri 

 
I 

 
Pedić Indiri 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
41. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-259-12/15 
Datum: 21.12.2015. 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 

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 DECEMBRU  
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
42. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-260-12/15 
Datum: 21.12.2015. 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 DECEMBRU 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 
„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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
43. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-261-12/15 
Datum: 21.12.2015. 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 DECEMBRU 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. 
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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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
44. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-262-12/15 
Datum: 21.12.2015. 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 DECEMBAR 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

45. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-263-12/15 
Datum: 21.12.2015. 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 DECEMBRU  
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
46. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3879/15 
Datum: 22.12.2015. 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 
Samostanu „Sestrama kćeri Božje ljubavi“, Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
 
I 

 
Samostanu „Sestrama kćeri Božje ljubavi“,  Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu 
od 500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 319 – Transferi udruženjima građana – transferi za 
vjerske institucije budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu za namjene – za tekuće 
troškove.  Samostan je obavezan da  dostavi Izvještaj o 
namjenski utrošenim sredstvima ( i kopije računa ) 
Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 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  
3382802200331539 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
47. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3923/15 
Datum: 24.12.2015. 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 

Župnom uredu Uznesenja BDM Gornji Vakuf-
Uskoplje 

I 
 
Župnom uredu Uznesenja BDM Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 
2.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana – transferi za 
vjerske institucije budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu za namjene – za proslavu 
BOŽIĆA  . Župni ured je obavezan da  dostavi Izvještaj o 
namjenski utrošenim sredstvima ( i kopije računa ) 
Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 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  
3382802200322615 otvoren kod UniCredit banke. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
48. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3949/15 
Datum: 28.12.2015. 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 „Centar za obrazovanje i kulturu“, Gornji 
Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
JU „CENTAR ZA OBRAZOVANJE I KULTURU“, Gornji 
Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz 
Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
u iznosu od 1.000,00 KM. 
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II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
614 411 – Subvencije javnim preduzećima i ustanovama 
– ostala javna preduzeća i ustanove, budžeta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu, za namjene – 
taksa za upis u registar Kantonalnog ministarstva za 
obrazovanje, nauku, kulturu i sport. JU 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 JU 
broj 1011310000077621 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
49. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3964/15 
Datum: 30.12.2015. 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 850,00 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 obilježavanje godišnjica u januaru mjesecu. 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
50. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-3983/15 
Datum: 30.12.2015. 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 12. Odluke o izvršenju 
budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu, 
(˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 09/14),  
Zaključka Općinskog vijeća Općine Gornji Vakuf-Uskoplje  
broj 01-31-114/13 od 13.9.2013. godine, Općinski 
načelnik, donosi: 

O D  L  U  K  U 
o uplati sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu 
JP Elektroprivreda BiH, Zavisnom društvu Rudnik 
uglja „Gračanica“, d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 

I 
 
JP Elektroprivreda BiH, Zavisnom društvu Rudnik uglja 
„Gračanica“, d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, uplatit će se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2015. godinu u iznosu od 32.389,00 KM za 
učešće na javni oglas o prodaji zemljišnih parcela u 
vlasništvu navedenog rudnika. 
 

II 
 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije  
821 111 – Nabavka zemljišta iz Budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2015. godinu za namjene – uplata 
treće rate za kupovinu zemljišta koje se nalazi u posjedu 
Rudnika uglja „Gračanica“ za potrebe izgradnje 
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regionalne sanitarne deponije, a na osnovu zaključka 
Općinskog vijeća Općine Gornji Vakuf-Uskoplje broj 01-
31-114/13 koji je donesen 13.09.2013. 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  broj 
1990520008657441 otvoren kod  Sparkasse 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
51. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj:02-14-15/16 
Datum: 05.01.2016. 
 
Na OSNOVU člana 44. Statuta općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje(„Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“, broj 1/01 i 3/05) i člana 4. stav 2. Odluke o 
plaćama i naknadama izabranim zvaničnicima,državnim 
službenicima i namještenicima u općinskoj upravi Gornji 
Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“, broj 4/11), a shodno Sporazumu sa 
Sindikatom državnih službenika i namještenika općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje broj 02-34-3993/15 od 
31.12.2015. godine, Općinski načelnik donosi; 
 

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

 
Član 1. 

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

Član 2. 
 

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

Član 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a 
primjenjivat će se od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. 
godine. 

Član 4. 
 
Ovu Odluku objaviti u Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

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

52. Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/06) i 
člana 52. stav 3. Statuta općine Gornji Vakuf–Uskoplje ( 
" Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", broj 
1/01 i 3/05), Općinski načelnik  općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, dana 26.02.2016. donio je; 

 
P R A V I L N I K 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj 
organizaciji službi za upravu Općine Gornji 

Vakuf–Uskoplje 
 

Član 1. 
 

U članu 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za 
upravu Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ("Službeni glasnik 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje", broj 5/13, 11/13, 1/14, 
3/14, 5/15), u daljem tekstu: Pravilnik, tačka 1.3. 
mijenja se i glasi: 
 
„1.3.  Stručni savjetnik za trezor i internu reviziju 
 
 Opis poslova   ٭
- Obavlja poslove interne revizije, 
- Obavlja poslove u sistemu trezora s ovlaštenjima u 

korištenju aplikacije u svim modulima; 
- Stručno obrađuje podatke za pripremu završnog 

računa i izvještaja o izvršenju budžetskih prihoda i 
rashoda; 

- Prati propise iz djelokruga rada; 
- Predlaže donošenje propisa i drugih akata iz 

djelokruga radnog mjesta i poduzima aktivnosti u 
cilju njihovog donošenja; 

- Učestvuje u pripremi i izradi Budžeta općine; 
- Učestvuje u pripremi podataka za periodične 

izvještajne obrasce; 
- Vrši kontrolu kontiranja općinskih prihoda i rashoda; 
- Daje upute za konkretnu primjenu propisa iz 

računovodstva; 
- Učestvuje na izradi Odluke o izvršenju budžeta, prati 

njenu primjenu, priprema odluke  o odobravanju 
sredstava planiranih u budžeta, 

- Odgovara za zakonito, ažurno i pravodobno 
obavljanje poslova; 

- Obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe koje mu 
u zadatak stavi neposredni rukovodilac. 
 

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

obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili 
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – 
završen ekonomski fakultet ili fakultet poslovnog 
menadžmenta, smjer finansijsko-računovodstveni ili 
računovodstvo i revizija; 

- položen stručni ispit; 
- 3 (tri) godine radnog staža u struci; 
- Poznavanje rada na računaru. 
 
*   Vrsta djelatnosti: osnovna djelatnost; 

٭    Naziv skupine poslova: stručno-operativni, studijsko   
     analitički; 
 ;Složenost poslova: najsloženiji   ٭

٭    Status izvršilaca: državni službenik; 
 ;Pozicija radnog mjesta: Stručni savjetnik   ٭
 “.Broj izvršilaca: 1 (jedan)   ٭
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Član 2. 
 

U članu 12. Pravilnika  tačka  3.4. mijenja se i glasi: 
 
„3.4.  Viši stručni saradnik za građanska stanja –   
          matičar 
 
 :Opis poslova٭
- vrši praćenje i primjenu zakona iz oblasti građanskih 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dođe u svom radu shodno Zakonu o zaštiti tajnih 
podataka, 

- vodi biračke spiskove sukladno zakonskim propisima 
- vrši i druge poslove po nalogu Pomoćnika Općinskog 

načelnika. 
 

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

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

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

nakon stjecanja VSS, 
- poznavanje rada na računaru. 

 
 Vrsta djelatnosti: osnovna٭
 Grupa poslova: stručno-operativni٭
 Složenost poslova: složeniji٭
 Status izvršilaca: državni službenik٭
 Pozicija radnog mjesta: Viši stručni saradnik٭
 “.Broj izvršilaca: dva (2)٭
 

Član 3. 
 

U članu 12. Pravilnika briše se tačka 3.3., dosadašnje 
tačke 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 
postaju tačke : 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11. 

Član 4. 
 

U članu 13. Pravilnika dosadašnje tačke  4.2., 4.4., 4.7. 
mijenjaju se i glase: 

 
„4.2 Stručni savjetnik za imovinsko-pravne       
poslove 
 
 :Opis poslova    ٭
- vodi upravni postupak koji se odnosi na rješavanje 

imovinsko pravnih odnosa iz oblasti eksproprijacije, 
deeksproprijacije, uzurpacije, nacionalizacije 
nepokretnosti, agrarne reforme i kolonizacije 
poljoprivrednog zemljišnog fonda, prometa zemljišta 
i zgrada, 

- vodi postupak  za preuzimanje neizgrađenog 
građevinskog zemljišta i izrađuje rješenje o 
preuzimanju, 

- vodi postupak u vezi bespravnog zauzeća 
nepokretnosti od strane građana i izrađuje rješenja o 
napuštanju tog zemljišta i uklanjanju podignutog 
objekta, 

- vodi postupak za određivanje naknade za 
eksproprisane nekretnine, 

- vodi postupak izvršavanja pravosnažnih rješenja, 
- vodi prvostupanjski upravni postupak iz oblasti 

imovinsko-pravnih poslova, 
- vodi postupak preuzimanja i dodjela zemljišta u 

svrhu planiranja izgradnje, 
- vodi postupak utvrđivanja prvenstvenog prava 

korištenja zemljišta radi građenja, 
- vodi postupak utvrđivanja prava vlasništva na 

gradskom građevinskom zemljištu, 
- vodi postupak utvrđivanja zemljišta koje služi za 

redovnu upotrebu objekta, 
- vodi postupak uređenja međa na gradskom 

građevinskom zemljištu koje je privedeno namjeni u 
skladu sa regulacionim planom, 

- vodi postupak gubitka prava korištenja zemljišta radi 
građenja, 

- vodi postupak davanja suglasnosti za otuđenje 
nedovršene zgrade izgrađene na dodijeljenom 
zemljištu ili zemljištu na kojem je ostvareno 
prvenstveno pravo korištenja radi građenja, 

- vodi postupak utvrđivanja prava ranijih vlasnika na 
promet naciolizovanog zemljišta (prava preče 
kupovine), 

- vodi postupak utvrđivanja stvarnih služnosti, 
privremeno zauzimanje građevinskog zemljišta i 
priprema radnje za provođenje eksproprijacije, 

- vodi postupak eksproprijacije nekretnina, 
- vodi postupak uzurpacije zemljišta, 
- vodi postupak razgraničenja zemljišta iz nadležnosti 

općine, 
- vodi postupak utvrđivanja korisnika u katastarskom 

operatu,  
- donosi pojedinačna akta o ispravci grešaka u 

katastarskom operatu,  
- vodi usmene rasprave za utvrđivanje činjeničnog 

stanja i sačinjava sve zapisnike iz upravnog 
postupka, 

- obavlja uviđaj na licu mjesta radi utvrđivanja 
činjeničnog stanja, 

- vodi usmene rasprave za određivanje naknade za 
preuzeto zemljište ranijim vlasnicima, 

- vodi postupak određivanja naknade za dodijeljeno 
zemljište krajnjim korisnicima, 

- vodi usmene rasprave za određivanje naknade 
vlasnicima za eksproprirane nekretnine,  
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- vodi i sve druge postupke oko rješavanja imovinsko-
pravnih odnosa na nekretninama sukladno sa 
zakonom i pod zakonskim aktima, 

- pružanje pravne pomoći građanima, davanje stručnih 
objašnjenja, sastavljanje podnesaka i vršenje drugih 
poslova pravne pomoći u skladu sa zakonom iz 
djelokruga poslova ove Službe, 

- vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik 
općinskog načelnika, a koji se odnose na poslove 
ovog radnog mjesta, 

 
 :Uslovi za obavljanje poslova    ٭

    VSS -VII stepen stručne spreme, odnosno visoko    
    obrazovanje prvog (240 ECTS bodova),  
    drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema    
    studiranja -pravnog smjera, 
    Najmanje tri godine radnog staža, 

- Položen stručni upravni ispit, 
- Poznavanje rada na računaru 
 
 Vrsta djelatnosti – osnovna djelatnost, 
 Naziv grupe poslova; poslovi upravnog rješenja,  
 Složenost poslova – najsloženiji, 
 Status izvršilaca – državni službenik, 
 Pozicija radnog mjesta – stručni savjetnik. 
 Broj izvršilaca – dva (2).“ 
 
 
„4.4. Viši referent za geodetske poslove 
 
 ;Opis poslova   ٭
- Vrši poslove neposrednog održavanja premjera , 

katastra zemljišta i katastra nekretnina i ovjerene 
poslove na uspostavi katastra nekretnina 

- vrši premjer na terenu i obradu terenskih podataka u 
svrhu promjena na zemljištu za potrebe održavanja 
katastarskog operata i zemljišnih knjiga, 

- učestvuje u vođenju upravnog postupka koji vodi 
imovinsko-pravna služba na zahtjev stranke (premjer 
zemljišta, parcelizacija, izrada potrebne 
dokumentacije za vođenje postupka, «A» i «B» 
listovi, kopija planova, stručni nalazi i ostalo), 

- vrši identifikaciju – usuglašavanje podataka na 
terenu i uredu nekretnina koje su predmet upravnog 
postupka, 

- suradnja sa urbanistima u vezi dobivanja lokacija za 
razne objekte – prijenos i iskolčenje objekta u smislu 
regulacione i nivelacijske linije objekta prenesenog iz 
urbanističkog plana dotičnog terena, 

- učestvuje u radu imovinsko-pravnog odsjeka kod 
rješavanja uzurpacija zemljišta, 

- izrada kopija planova po zahtjevu stranaka, 
- prima stranke i daje potrebna obavještenja iz 

djelokruga nadležnosti svojih poslova, 
- vrši pripremu podataka o katastarskom operatu za 

automatsku obradu podataka, vodi knjigu 
neiskorištenih katastarskih brojeva, 

- prenosi projekte na teren, za potrebe organa uprave, 
- vrši sve radnje za ažuriranje i održavanje katastra 

zemljišta, 
- vrši sve radnje za ažuriranje i održavanje komunalnih 

uređaja i instalacija 
- učestvuje u komisiji za javno  izlaganje podataka pri 

uspostavi katastra nekretnina, 
- učestvuje u izradi tehničke dokumentacije za 

mehanografsku obradu podataka, 

- vještači u oblasti geodetskih poslova,  za potrebe 
općinskih službi za upravu, 

- obavlja sve administrativne poslove vezane za 
geodetsku oblast, 

-  vrši i druge poslove koje mu u nadležnost stavi 
pomoćnik Općinskog načelnika. 

 
 ;Uslovi za obavljanje poslova     ٭
- SSS (IV stupanj ) geodetskog smjera, 
- Deset mjeseci  radnog staža, 
- Položen stručni upravni ispit, 
- Poznavanje rada na računaru, 

 
 Vrsta djelatnosti – dopunski poslovi  osnovne 

djelatnosti, 
 Naziv grupe poslova: stručno-operativni,  
 Složenost poslova – djelomično složeni, 
 Status izvršilaca – namještenik, 
 Pozicija radnog mjesta – Viši referent, 
 Broj izvršilaca – dva (2).“ 

 
„4.7. Viši  stručni saradnik za oblast  urbanizma i  
prostornog uređenja  
 
 :Opis poslova    ٭
- prati zakonske propise iz oblasti prostornog uređenja 

i urbanizma, 
- učestvuje u izradi općinskih propisa iz oblasti 

urbanizma i prostornog planiranja, 
- učestvuje u izradi odgovarajućih materijala kojima se 

vrši informiranje nadležnih organa o stanju i 
problemima u određenoj oblasti i predlaganju mjera 
radi utvrđivanja politike i mjera za utvrđivanje pitanja 
prostornog uređenja, 

- priprema i poduzima odgovarajuće mjere, radnje i 
postupke radi izvršavanja poslova iz oblasti 
prostornog planiranja, 

- na osnovu uočenih stanja predlaže pokretanje 
postupka  izmjena, dopuna kao i donošenja planova, 

- priprema-urbanističko tehničke i druge uslove i daje 
stručnu ocjenu u postupku za izdavanje urbanističke 
suglasnosti za privredne , infrastrukturne i druge 
objekte, kao i za objekte na području za koje postoji 
urbanistički plan ili regulacioni plan, 

- vrši obračun rente ,naknade za uređenje 
građevinskog zemljišta i drugih naknada, 

- priprema svu potrebnu dokumentaciju i daje uslove u 
postupku kada urbanističku suglasnost i odobrenje 
izdaje viši organ, 

- vrši pregled projektne dokumentacije i daje ocjenu 
njene usklađenosti sa uslovima iz urbanističke 
suglasnosti, 

- vrši iskolčavanje složenijih objekata, 
- vrši uviđaj na licu mjesta i utvrđuje da li je tražena 

izgradnja u skladu sa planskim dokumentima i 
drugim uslovima (odstojanje od susjeda,položaj u 
odnosu na saobraćajnicu i dr.) 

- utvrđuje urbanističko tehničke uslove na osnovu    
     kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za     
- radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i   
- sanaciji objekta, 
- učestvuje u izradi  rješenja i utvrđuje činjenice za         
     donošenje rješenja iz oblasti urbanizma i           

prostornog uređenja, 
- obavlja administrativno tehničke poslove za     
     potrebe komisije za urbanizam, 
- obavlja i druge poslove koje mu se stave u    
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     nadležnost, 
 
 :Uslovi za  obavljanje poslova    ٭
- VSS -VII stepen stručne spreme, odnosno visoko 

obrazovanje prvog (240 ECTS bodova),  
- drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema 

studiranja -arhitektonskog ili građevinskog smjera  
- najmanje  dvije godine radnog iskustva  
- položen stručni upravni  ispit 
- poznavanje rada na računaru 
 
   Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne  djelatnosti 
   Naziv grupe djelatnosti: stručno-operativni, studijsko-  
     analitički i informacijsko -dokumentacijski  
   Složenost poslova: složeniji  
   Status izvršioca: državni službenik 
   Pozicija radnog mjesta:Viši stručni saradnik 
   Broj izvršilaca – dva (2).“ 
 

Član 5. 
 

U Članu 13. Pravilnika briše se tačke 4.3, 4.5., 
dosadašnje tačke 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, postaju tačke : 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6,  

Član 6. 
 

U članu 15. Pravilnika  tačka  6.9. mijenja se i glasi: 
 
„6.9. Referent Ložač-Domar  
 
Opis poslova: 
 vodi brigu o radu kotlova, toplovodnih instalacija i 

armature na instalacijama, 
 vrši prijem ogrijeva i redovno svakodnevno praćenje 

potrošnje ogrijeva u sezoni grijanja, 
 vodi brigu o održavanju i uslovnosti objekta općine 

za normalan rad uposlenih, 
 vrši poslove održavanja i ispravnosti instalacija, 

posebno stolarsko - bravarskih kvarova i popravki,  
 obavlja manje zahvate tekućeg održavanja na 

namještaju, stolariji i nadzire rad servisera, 
 radi na poslovima održavanja unutrašnjih vodovodnih 

i kanalizacionih instalacija, mokrih čvorova, bravarije 
za vrata i prozore, okova za brave i sanitarne 
uređaje, 

 vrši svakodnevni obilazak prostora, evidentira 
nedostatke i nakon dogovora sa neposrednim 
rukovodiocem otklanja kvarove, 

 vodi spisak opreme po inventurnim listama za 
održavanje zgrade, sa vođenjem evidencije, odnosno 
“dnevnika” izvedenih radova o poduzetim mjerama 
na održavanju zgrade, 

 u ljetnom periodu vodi brigu o uređenju vanjskih 
površina koje pripadaju zgradi općine, 

 u zimskom periodu u radno vrijeme vrši čišćenje 
snijega na prilaznim stazama zgradi Općine, 

 obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca 
Službe. 
 

 :Uslovi  za obavljanje poslova   ٭
- SSS ( III stupanj ), KV, 
- Najmanje šest mjeseci radnog iskustva , 

 
 Vrsta djelatnosti : poslovi pomoćne djelatnosti, 
 Naziv grupe poslova : operativno-tehnički,  
 Složenost poslova : jednostavni 

 Status izvršilaca : namještenik 
 Pozicija radnog mjesta : referent 
 Broj izvršilaca : jedan (1).“ 
 

Član 7. 
 

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a  
primjenjivat će se od 01.03.2016. godine. 
 

Član 8. 
 

Ovaj Pravilnik objaviti u Službenom glasniku Općine 
Gornji Vakuf–Uskoplje. 
  
Broj: 02-05-586/16                  
Gornji Vakuf-Uskoplje, 26.2.2016.godine                               

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
53. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj; 02-05-587/16 
Datum : 26.02.2016. godine 
 
Na osnovu člana 44. i 112. Statuta općine Gornji Vakuf–
Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje“, broj 1/01 i 3/05), člana 41. Odluke o plaćama 
i naknadama izabranih zvaničnika, državnih službenika i 
namještenika u općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje 
(„Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje“, broj 
4/11,1/12 i 1/16), a shodno odredbama  Zakona o 
plaćama i naknada u organima vlasti Federacije  Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 
45/10, 111/12), Općinski načelnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje, dana 26.02.2016. 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, 5/15), 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 

 
Platni razredi i koeficijenti za državne službenike: 
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Red 
broj 

Pozicija radnog 
mjesta 

Platni 
razred 

Koeficijent 
 

1. Sekretar općine I 6,20 
2. Pomoćnici  

načelnika 
II 5,70 

3. Općinski  
inspektori 

III 4,30 

4. Stručni savjetnici IV 4,10 
5. Viši stručni 

saradnici 
V 3,90 

6. Stručni saradnici VI 3,70 
 
b)   NAMJEŠTENICI  
 
Platni razredi i koeficijenti za namještenike: 

 
Red 
broj 

Pozicija radnog 
mjesta 

Platni 
razred 

Koeficjent 
 

1. Viši samostalni  
referenti 

I 3,10 

2. Samostalni  
referenti 

II 3,00 

3. Viši referenti III 2,70 
4. Referenti IV 2,60 
5. NK radnici V 1,85 

 
Član 2.  

 
U članu 11.stav 1.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 i 5/15), iza 
točke 3. dodaje se  točka 4. koja glasi: 
 

„4. Za državne službenike- matičare koji vode, ažuriraju, 
čuvaju i rješavaju sva pitanja iz područja matičnih 
knjiga i matičnog registra u iznosu od 10% do 20% od 
osnovne plaće.“ 

Član 3. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a  
primjenjivat će se od 01.03.2016. godine. 

 
Član 4. 

 
Ovaj Pravilnik  objaviti u Službenom glasniku Općine 
Gornji Vakuf–Uskoplje. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
54. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-26/16 
Datum: 12.01.2016. 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), Odluke o privremenom 

finansiranju za 2016. godinu („Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje 1/16),  Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Budžeta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2016. godinu 

Karate klubu „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 

 
Karate klubu „SLOGA“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2016. godinu u iznosu od 1.600,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udruženjima građana – transferi 
organizacijama iz oblasti sporta budžeta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2016. godinu za namjene – za 
registraciju kluba i registraciju takmičara. KK ''Sloga'' je 
obavezna da  dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim 
sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) 
Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava 
u 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 udruženja broj 1990520009232554 otvoren 
kod Sparkasse banke  d.d. poslovnica Bugojno. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
55. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-29/16 
Datum: 12.01.2016. 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), Odluke o privremenom 
finansiranju za 2016. godinu („Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje 1/16),  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 2016. godinu 
Zukić Ishaku 

 
I 

 
Zukić Ishaku iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2016. 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 2016. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
56. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-52/16 
Datum: 12.01.2016. 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), Odluke o privremenom 
finansiranju za 2016. godinu („Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje 1/16),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2016. godinu 
Šljivo Midhatu 

 
I 

 
Šljivo Midhatu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2016. 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 2016. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
57. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-50/16 
Datum: 12.01.2016. 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), Odluke o privremenom 
finansiranju za 2016. godinu („Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje 1/16),  Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Budžeta 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2016. godinu 
Duvnjak Vahidu 

 
I 

 
Duvnjak Vahidu iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju 
se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2016. 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 2016. 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
58. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 1/16     22. 02. 2016                                 Strana : 37 

OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj :02-14-46/16 
Datum : 29.02.2016.godine 
 
Na osnovu člana 44. Statuta općine Gornji Vakuf–
Uskoplje, („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje“, br. 1/03 i 3/05), a u vezi sa članom 11. 
Pravilnika o plaćama i naknadama  državnih službenika i 
namještenika općinskih službi za upravu općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“, broj 5/11,5/13,5/15 i 1/16), Općinski 
načelnik, donosi; 

O D L U K U 
o dodatku na plaću  

 
Član 1. 

 
Zbog posebnih uslova rada, težine i naravi poslova i 
odgovornosti za njihovo obavljanje u Službi za civilnu 
zaštitu općine Gornji Vakuf-Uskoplje, utvrđuje se 
dodatak na osnovnu plaću u visini od 10%: 
- Pomoćniku načelnika za civilnu zaštitu, 
- Stručnom savjetniku za koordinaciju mjera zaštite i 

spašavanja, 
- Višem samostalnom referentu za popunu i 

mobilizaciju ljudstva, MTS-a i opreme za obuku 
struktura CZ i građana, 

- Višem referentu za operativni centar i 
administrativno tehničke poslove. 

 
Članak 2. 

 
Zbog poslova vođenja,ažuriranja,čuvanja i rješavanja 
svih pitanja iz područja matičnih knjiga i matičnog 
registra koji predstavljaju iznimno važan i poseban javni 
interes,kao i osobni interes građana,utvrđuje se dodatak 
na osnovnu plaću u visini od 10%: 
- Višem stručnom saradniku za građanska stanja-

matičaru (dva izvršitelja). 
 

Član 3. 
 
Zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i 
odgovornosti za njihovo obavljanje, utvrđuje se dodatak 
na osnovnu plaću u visini od 20%: 
- Inspektoru za komunalne djelatnosti i zaštitu 

okoliša. 
- Komandiru odjeljenja – Šefu unutarnje 

organizacijske jedinice, 
- Referentu za gašenje požara vozač – vatrogasac. 
 

Član 4. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,a 
primjenjivat će se od 01.03.2016. godine. 
 

Član 5. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o 
dodatku na plaću („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“,broj 1/14). 

Član 6. 
 

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

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