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Godina XVII, broj 5.                     17. 07. 2017.                Hrvatski jezik 

 
Općinsko vijeće: 
 
262. Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01 i 3/05 ) i članka 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 6. redovnoj  sjednici  održanoj dana 06. 07.2017.  
godine, d o n i j e l o  je 

 
Z A K L J U Č A K 

o Informaciji o gospodarstvu u Općini Gornji 
Vakuf-Uskoplje u 2016.godini 

 
1. Prihvata se Informacija o gospodarstvu u  Općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016. godini, Službe za 
gospodarstvo i financije Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, br.03-05-1694/17  od lipnja 2017.godine. 
 

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

 
Broj;01-05-68/17 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
06.07.2017.god. 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                       Goran Batinić, mag.nov. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
263. Na temelju članka 111 stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje" br. 1/01 i 3/05 ) i članka 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 6. redovnoj  sjednici  održanoj dana 06. 07. 2017. 
godine, d o n i j e l o  je 

 
Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o radu JU Ljekarna Gornji Vakuf-
Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 

31.05.2017.godinu 
 
1. Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje prihvata 

Izvješće o radu JU Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje 
za razdoblje od 01.01. do 31.05.2017.godinu, br. 
06/17 od 21.06.2017.godine. 

 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

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

 

 
Broj;01-37-69/17 
Gornji Vakuf – Uskoplje, 
06.07.2017.god. 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                            

                       Goran Batinić, mag.nov. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
264. Na temelju članka 8. stavak 3. alineja 4. i 8. 
Zakona o  principima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine ( "Službene novine Federacije BiH", 
broj 49/06 i 51/09), članka 2. i 42. Zakona o građenju 
(„Službene novine SBK“, broj: 10/14), članka 29. Stav 1. 
Zakona o privremenom korištenju javnih površina na 
području KSB („Službene novine KSB“, broj 14/16), 
članka 38. točka 2. u svezi sa tačkom 13. članka 17. 
Statuta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ("Službeni glasnik 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje", broj 1/01 i 3/05) i članka 
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 6.redovnoj sjednici održanoj dana  
06.07.2017. godine d o n i j e l o  j e  

   
O D L U K U 

o privremenom korištenju javnih površina  na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I- OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

  
Ovom Odlukom utvrđuju se javne površine koje se mogu 
privremeno koristiti, njihova namjena, uvjeti i način 
privremenog korištenja, poslovi prvostupanjskog 
upravnog rješavanja iz oblasti komunalnih djelatnosti i 
urbanizma, način određivanja naknade za korištenje 
javne površine, nadzor nad provođenjem ove odluke, 
kao i ostala pitanja značajna za privremeno korištenje 
javnih površina na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje (u daljnjem tekstu: Općine). 

 
Članak 2. 

 
Pod privremenim korištenjem javne površine 
podrazumijeva se pravo postavljanja privremenih 
objekata na dijelu javne površine na određeno vrijeme, 
na način koji ne utiče na promjenu karaktera javne 
površine koja se privremeno koristi. 
 

Članak 3. 
 

Javne površine mogu se privremeno koristiti za 
postavljanje : 
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1. montažnog objekta tipa kiosk, garaža, pomoćni 
objekt i sl. 

2. samostalnih ugostiteljskih bašči, 
3. bašči uz ugostiteljski objekt, 
4. slobodnostojećih reklamnih panoa, reklamnih 

panoa, svjetlećih natpisa, 
5. promotivnih humanitarnih štandova, 
6. stubova za internetski priključak i antenskih 

stubova, 
7. izložbenih stolova, poosobe i tezgi ispred 

trgovačkih i uslužnih objekata, 
8. samostalnih pokretnih štandova ili tezgi, 

rashladni uređaja, žardinijera za cvijeće i sll. 
9. zabavnih parkova (lunaparkova) i šatora, 
10. rashladnih uređaja za prodaju napitaka i 

industrijskog sladoleda,    aparata za sladoled, 
aparata za kokice i sl., 

11. klupa za sjedenje, stubića, rampi, betonskih 
žardanijera i ostalih pokretnih barijera, 

12. održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, 
humanitarnih i ostalih manifestacija i sl.  

13. parkinga i prilaznih prometnica, 
14. infrastrukturnih objekata,  
15. građevnih fasadnih skela,  
16. odlaganja građevnog materijala, 
17. ostalih specifičnih sadržaja kao i u svrhu 

osiguranja normalnog prilaza i ulaza u javne, 
stambene, poslovne i druge objekte (npr. 
postavljanje rampe za invalidne osobe, 
pomoćnih  i   glavnih stepeništa, itd.). 

 
Rješenje o privremenom korištenju javne površine može 
sadržavati i druge elemente u sklopu navedenih 
namjena, kao što su postavljanje tendi na tlo, 
žardinijera, suncobrana, korpa za otpatke, jarbola i sl. 
 

Članak 4. 
 

Javnom površinom, u smislu ove Odluke, smatraju se 
površine zemljišta koje su namijenjene općoj uporabi, a 
to su: 
- javne prometne površine: ulice, ceste, trgovi, javni 

prolazi, javna stepeništa,mostovi, javna parkirališta, 
pločnici kao i ostale površine javnog prometa i 
prometa u mirovanju, 

- javne zelene površine: parkovi, drvoredi, posude s 
ukrasnim biljem, živice i žive ograde, travnjaci, 
obale rijeka i vodotoka, dječja igrališta, zelene 
površine uz ceste u naselju, slobodno zemljište uz 
stambene, stambeno-poslovne i javne objekte, 
šumski pojasi i sve ostale slične površine, 

- autobusna stajališta i slobodno zemljište oko njih, 
prilazne površine i parking prostor  pored benzinskih 
crpki ili sl.  

- uređene rekreacijske površine, sportska igrališta, te 
ostali javni sportski objekti i uređaji na njima, kao i 
prostori povezani s terenima i oko njih; 

- otvoreni pijačni i tržni prostori oko prodajnih 
objekata, prostor oko gradske česme i  

- neuređene javne površine i prostori i neizgrađeno 
građevno zemljište koje je izuzeto. 

 
Na javnim površinama između stambenih, stambeno-
poslovnih zgrada, garažnih i drugih prostora u cilju 
nesmetanog prilaza zgradama, poslovnim prostorima i 
garažama, zbog parkiranja vozila i ostalih nedopuštenih 

radnji, može se odobriti postavljanje stubića, betonskih 
vaza, žardinijera i ostalih pokretnih barijera. 

 
Članak 5. 

 
Korisnik javne površine može istu koristiti samo u svrhe i 
na način određen ovom Odlukom a sukladno sa 
odobrenjem za korištenje javne površine i lokacijskom 
skicom pribavljenom od Službe za prostorno planiranje, 
imovinsko pravne poslove i katastar.  
Odobrenje za korištenje javne površine sa lokacijskom 
skicom korisnik je obvezan imati na licu mjesta tijekom 
vremena korištenja javne površine. 

 
Članak 6. 

 
Prostor privremenog korištenje javnih površina na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje svrstava se u 
četiri zone koje su definirane u Odluci o građevnom 
zemljištu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Kiosci, samostalne ugostiteljske bašče i bašče uz 
ugostiteljski objekt postavljaju se u centralnom dijelu 
općine i u centralnom dijelu naseljenog mjesta na 
temelju Plana korištenja javnih površina (u daljem tekstu 
plana) koji je izradila stručno povjerenstvo i usvojilo 
Općinsko vijeće. 

Članak 7. 
(Dodjela lokacija na temelju plana) 

 
Lokaciju za privremeno korištenje kioska i samostalnih 
ugostiteljski bašči dodjeljuje Općinska služba za 
prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i 
katastar  na temelju važećeg plana korištenja javnih 
površina i ugovora uz prethodno javno oglašavanje.  
 
Zakupni odnos zasniva se sa najpovoljnijim ponuđačem 
prema provedenom oglasu ili neposrednom pogodbom 
na razdoblje do tri godine uz mogućnost produžavanja.  
 
Bašče uz ugostiteljski objekt ne podliježu proceduri 
javnog oglašavanja. Odobrenje za privremeno korištenje 
javne površine izdaje nadležna služba na temelju 
važećeg plana a na zahtjev vlasnika ugostiteljskog 
objekta za razdoblje do jedne godine uz mogućnost 
produžavanja.   

Članak 8. 
 

Privremeno korištenje javne površine izvan područja 
obuhvaćenog planom a sukladno sa prostornim 
mogućnostima, odobrava služba  na temelju ugovora o 
zakupu. 
 
Slobodnostojeći reklamni panoi postavljaju se u 
cestovnom pojasu i u zaštitnom cestovno pojasu javnih 
cesta na način i prema uvjetima određenim federalnim 
propisima o cestama. 

 
Članak 9. 

 
Pravo na privremeno korištenje javnih površina u smislu 
ove Odluke isvibnju pravna osobe registrovane za 
obavljanje djelatnosti za koju se traži  korištenje javne 
površine i fizičke osobe koje isvibnju odobrenje za 
obavljanje djelatnosti, kao i vlasnici stambenih i 
stambeno-poslovnih objekata te garažnih i ostalih 
prostora. 
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Članak 10. 
(Odobrenje za privremeno korištenje javne 

površine)  
 
Zahtjev za izdavanje odobrenja za korištenje javne 
površine sadrži: 
- ime i prezime osobe, naziv radnje i djelatnosti te 

adresu podnositelja zahtjeva, 
- opis lokacije javne površine koju želi koristiti sa 

dimenzijama tj. površinom u m2, 
- opis djelatnosti koja će se obavljati na javnoj 

površini, 
- vremensko razdoblje korištenja javne površine, 
- način korištenja javne površine, te popis montažnih 

elemenata koje namjerava postaviti.  
 
Uz zahtjev je potrebno priložiti: 
- kopiju rješenja nadležnog organa za obavljanje 

djelatnosti za koju se traži korištenje    javne 
površine, odnosno kopiju akta o registraciji  za 
pravne osobe, 

- dokaz o uplati administrativne pristojbe, 
- kopiju odobrenja za građenje (za slučajeve iz članka 

3. stavak 1. točka 13. 14. 15 i 17    ove Odluke). 
- kopiju katastarskog plana predmetne javne 

površine. 
 

Zahtjev za privremeno korištenje javne površine na 
temelju plana podnosi se Službi za prostorno planiranje, 
imovinsko pravne poslove i katastar, izuzev za Zahtjeve 
za komunalna odobrenja iz članka 12. ove Odluke za 
koje nadležna općinska Služba za lokalni razvoj i 
stambeno komunalne poslove. 
 
Odobrenje za korištenje javne površine se izdaje na 
zahtjev korisnika a sastavni dio odobrenja je lokacijska 
skica sa precizno definiranom površinom i pokretnim 
inventarom koji će biti instaliran na istoj. Nadležna 
služba dužna je sukladno sa izdanim odobrenjem i 
lokacijskom skicom markirati-obilježiti odobreni prostor 
korištenja. 
 
Nitko ne može početi koristiti javnu površinu bez 
prethodno pribavljenog odobrenja za korištenje  
Rješenje o odobrenju za privremeno korištenje javne 
površine ne može se izdati prije nego što podnositelj 
zahtjeva predoči dokaz o izvršenoj uplati ukupne 
naknade za tekuću kalendarsku godinu, odnosno za 
razdoblje koje je definirano u odobrenju ako se radi o 
kraćem razdoblju. 

Članak 11. 
 

Privremeno korištenje javne površine za javni parking-
prostor na neizgrađenom građevnom zemljištu odobrava 
služba izdavanjem odobrenja i dozvole na razdoblje do 
tri godine  
 

Članak 12. 
(Komunalno odobrenje) 

 
Privremeno korištenje javne površine za postavljanje 
promotivnih i humanitarnih štandova, izložbenih stolova, 
poosobe i tezgi ispred trgovačke radnje, samostalnih 
pokretnih štandova i tezgi povodom pojedinih praznika, 
za promet robe na malo kao što su čestitke, razglednice, 
prskalice, cvijeće, ukrasi za novogodišnje i druge 
praznike i posebne prilike, ulaznice za sportske,kulturne, 

humanitarne i druge manifestacije, za postavljanje 
rashladnih uređaja, žardinijera za cvijeće, zabavnih 
parkova (lunaparkova) i šatora, klupa za sjedenje te 
ostalih specifičnih sadržaja, za postavljanje stubića, 
rampi betonskih žardinijera i drugih pokretnih barijera 
radi lakšeg usmjerenog i nesmetanog prilaska ili 
onemogućavanja prilaska, te ostalih sličnih sadržaja, 
rješenjem odobrava nadležna služba ako postoje 
prostorne mogućnosti i ako se ne ometaju pješački i 
prometni tokovi. 
 
Na zahtjev potencijalnog korisnika komunalno odobrenje 
vezano za ovaj članak donosi se u skraćenom postupku.   

 
Članak 13. 

 
Komunalno odobrenje za deponiranje, istovar i utovar 
građevnog materijala, kao i za postavljanje fasadne 
skele na javnoj površini donosi se na temelju priloženog 
pravomoćnog odobrenja za građenje ili odobrenja za 
izvođenje drugih radova. 
 
Nadležna služba može izdati komunalno odobrenje za 
privremeno korištenje javne površine. ako se izvode 
građevno zanatski radovi za koje nije potrebno 
pribavljanje odobrenja za građenje. 

 
Članak 14. 

 
Protiv upravnih akata općinske Službe za prostorno 
planiranje i imovinsko pravne poslove i katastar iz članka 
7. Ove Odluke može se podnijeti žalba u roku od sedam 
dana od dana prijema, koju u drugom stupnju rješava 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite 
okoliša, povrataka i stambenih poslova KSB. 
Protiv ostalih upravnih akata općinske Službe za 
prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i 
katastar  i općinske Službe za lokalni razvoj i stambeno 
komunalne poslove donesene na temelju ove odluke 
može se podnijeti žalba u roku od sedam dana od dana 
prijema, koju u drugom stupnju rješava 
Drugostupanjsko stručno upravno povjerenstvo 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
 
II – UVJETI ZA PRIVREMENO  KORIŠTENJE   
       JAVNIH POVRŠINA 
 

Članak 15. 
 

Služba će odobriti privremeno korištenje javne površine 
ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: 
- ako je lokacija u zoni obuhvata koju definira plan 

korištenja, 
- ako lokacija nije u koliziji sa uvjetima iz ove odluke, 
- ako sklopljen ugovor o korištenju na temelju plana, 
- ako je dostavljena dokumentacija kompletna, 
- ako podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema 

općini, po bilo kojem temelju za proteklo razdoblje, 
- ako  korištenje javne površine ne ometa sigurnost 

odvijanja prometa i pješačkog      prometa, tj. na 
jednoj strani ulice tog dijela prometnice mora biti 
slobodan nogostup      minimalne širine 1,50m. 

- ako se ne ometa pristup okolnim objektima, 
podzemnim i drugim instalacijama, 

- ako je korisnik izmirio sve obveze iz predmetnog 
odobrenja. 
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Na kolovozu prometnice preko koje se odvija promet ne 
može se odobriti korištenje javne  površine. 

 
Članak 16. 

 
Kod privremenog korištenja javne površine  iz članka 13. 
ove odluke, komunalnim odobrenjem se utvrđuje obveza 
korisnika da javnu površinu ogradi i označi propisanim 
oznakama, da ne ometa odvijanje prometa, te da 
privremeno zauzetu površinu održava u čistom stanju.    

 
Materijal  privremeno smješten na javnu  površinu  mora 
biti uredno složen tako da ne sprečava oticanje 
atmosferskih voda. 
 
Za sva eventualna oštećenja okolnih i infrastrukturnih 
objekata pri korištenju javne površine odgovoran je 
korisnik.  

Članak 17. 
 
Korisnici javnih površina su dužni u svemu se pridržavati 
uvjeta određenih u rješenju o privremenom korištenju 
javne površine. U slučaju prestanka obavljanja 
naznačene djelatnosti u rješenju, kao i po proteku 
vremenskog razdoblje određenog u rješenju o 
privremenom korištenju javne površine, privremeni 
korisnik javne površine dužan je privremeni objekt 
ukloniti i zauzetu javnu površinu dovesti u prvobitno 
stanje u roku od sedam dana od dana prestanka rada, 
odnosno isteka roka. 
 

Članak 18. 
 

U slučaju potrebe uređenja javne površine ili kada 
nalaže javni interes, korisnici javnih površina dužni su na 
prijedlog nadležne službe ukloniti objekte i sadržaje 
postavljene na javnoj površini i prije isteka roka 
utvrđenog u rješenju a sve o vlastitom trošku. 
 
Rješenje o prijevremenom uklanjanju predmetnog 
objekta donosi služba koja je i izdala odobrenje. 
 

Članak 19. 
 

Ukoliko korisnik javne površine uredno izmiruje obveze 
nastale po temelju privremenog korištenja javne 
površine, a istu želi koristiti  i nakon isteka roka 
naznačenog u rješenju, dužan je 7 (sedam) dana prije 
isteka roka službi dostaviti zahtjev za produženje roka 
privremenog korištenja javne površine. 
 

Članak 20. 
 

Pravo privremenog korištenja javne površine prestaje 
istekom roka utvrđenog u rješenju. 
 
Pravo privremenog korištenja javne površine  prestaje i 
prije isteka roka utvrđenog u rješenju o privremenom  
korištenju javne površine u slučaju: 
- ako korisnik ne koristi javnu površinu na način i u 

svrhe kako je određeno ovom odlukom i rješenjem 
o privremenom korištenju javne površine, 

- ako korisnik koristi veću površinu od odobrene 
rješenjem, 

- ako na javnoj površini čije je privremeno korištenje 
odobreno rješenjem, djelatnost obavlja osoba čije 
ime nije navedeno u rješenju, 

- ako korisnik bude 3 (tri) ili više puta u toku 
kalendarske godine kažnjavan za prekršaj  zbog 
nepridržavanja ove Odluke ili drugih važećih propisa 
iz ove oblasti, 

- ako se utvrdi, da je korisniku javne površine 
pravomoćnom odlukom nadležnog organa 
zabranjeno obavljanje gospodarske djelatnosti 
navedene u rješenju o privremenom korištenju 
javne površine. 

 
Prestanak prava privremenog korištenja javne površine 
utvrđuje rješenjem služba koja je izdala odobrenje. 
 

Članak 21. 
(Ograničenja i zabrane) 

 
Planom korištenja javnih površina ne smije se predvidjeti 
korištenje javne površine za postavljanje 
slobodnostojećih reklamnih panoa i slobodnostojećih 
displeja na udaljenosti manjoj od 50.m. od objekata 
kulturne baštine (spomenika, grupnih zdanja, 
znamenitoga mjesta), izuzev oznaka i natpisa koji 
govore o tom objektu. 
 
III – NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE   
         JAVNE POVRŠINE 
 

Članak 22. 
 

Za privremeno korištenje javne površine korisnik je 
dužan plaćati naknadu koja se uplaćuje u proračun 
općine. Prikupljena sredstva naknade koriste se za 
prihod proračuna i usmjerava se za izgradnju i 
obnavljanje komunalne infrastrukture i urbanog 
mobilijara na području općine, izuzev naknada koje, 
prema federalnom propisu o cestama, pripadaju drugim 
organima. 
 
Odobrenje i dokaz o uplaćenoj naknadi za privremeno 
korištenje javne površine korisnik treba imati kod sebe 
cijelo vrijeme korištenja javne površine. 

 
Članak 23. 

 
U slučaju da korisnik na bilo koji način zlouporabljava 
korištenje javne površine gubi pravo korištenja, a 
nadležni inspektor će po žurnom postupku donijeti 
rješenje o uklanjanju predmetnog objekta sa javne 
površine o trošku korisnika. 

 
Članak 24. 

 
Mjesečna minimalna naknada za postavljanje montažnog 
objekta  tipa kioska (poslovnog prostora) i sl. plača se u 
iznosu od: 

-  I    zona:   6,00 KM /m2                    
-  II   zona:   3,00 KM /m2  
-  III  zona:   2,00 KM /m2  
-  IV  zona    1,00 KM /m2 
 

Mjesečna naknada za postavljanje montažnog tipskog 
objekta garaže, plača se u iznosu od : 

-  I    zona:   1,50 KM /m2                    
-  II   zona:   1,20KM /m2  
-  III  zona:   0,80 KM /m2  
-  IV   zona    0,50 KM /m2 

 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 5/17     17. 07. 2017                                 Strana : 135 

Mjesečna naknada za postavljanje montažnog tipskog 
objekta - drvarnice, plača se u iznosu od : 

-  I    zona:   0,60 KM /m2                    
-  II   zona:   0,50KM /m2  
-  III  zona:   0,30 KM /m2  
-  IV   zona    0,20 KM /m2  

 
Na javnoj površini pored zgrade kolektivnog stanovanja 
u kojoj nema podruma ili su podrumske prostorije 
površine manje od 5 m², može se odobriti besplatno 
postavljanje jedne montažne drvarnice površine do 5 m2 

za svaki stan. 
Članak 25. 

 
Dnevna naknada  za postavljanje ljetnih ugostiteljskih 
bašči (stolova i stoosobe) ispred ugostiteljskih objekata,  
za postavljanje prodajno - izložbenog stola ispred 
trgovačkih i uslužnih objekata, postavljanje pomoćnog 
stola radi obavljanja prodaje izvan prodavaonice, 
postavljanje prodajnog stola za prazničnu prodaju robe 
(čestitke, suveniri, ukrasni predmeti i sl.), postavljanje 
rashladnih uređaja za prodaju napitaka i industrijskog 
sladoleda, aparata za sladoled, aparata za kokice i sl  
iznosi: 

- I    zona: 0,15 KM/m2 na dan, 
- II   zona: 0,10 KM/m2.na dan, 
- III  zona: 0,06 KM/m2.na dan, 
- IV  zona: 0,03 KM/m2 na dan, 
 

Obračunsko razdoblje za korištenje javne površine u 
svrhu sezonskih ljetnih ugostiteljskih terasa otvorenog 
tipa traje od 01.05. do 15.09. tj. 135 dana, te se za te 
dane plaća naknada. 
 
Korisnici koji javnu površinu koriste ili je zauzeta tijekom 
cijele godine na bilo koji način plaćaju navedenu 
naknadu za svih 365 dana. 

 
Članak 26. 

 
Mjesečna naknada za korištenje javne površine u svrhu 
postavljanja reklamnih panoa sa vlastitom konstrukcijom 
koja ima temelj, iznosi: 
- I  zona:   reklamna konstrukcija – pano: 15,00 KM/m2 
-  svjetleći natpis: 30,00 KM/m2, 
- II zona:   reklamna konstrukcija – pano: 10,00 KM/m2 
-  svjetleći natpis: 20,00 KM/m2.  
- III zona:  reklamna konstrukcija – pano:   5,00 KM/m2 
-  svjetleći natpis: 10,00 KM/m2 

- IV zona:  reklamna konstrukcija – pano:   2,50 KM/m2  
-  svjetleći natpis:   5,00 KM/m2, 
 
Za postavljanje dvostranih natpisa ova naknada se 
uvećava za 20% u odnosu na iznos naknade za 
postavljanje jednostranih natpisa. 
 
Mjesečna naknada za korištenje javne površine u svrhu 
postavljanja reklamnih i obavještajnih tabla sa nosivom 
konstrukcijom na postojećim stubovima ulične rasvjete i 
sl.  iznosi: 
- I   zona:  reklamna tabla:   8,00 KM/m2  
- II  zona:  reklamna tabla:   6,00 KM/m2  
- III zona:  reklamna tabla:   4,00 KM/m2  
- IV zona:  reklamna tabla:   2,00 KM/m2  

 
Članak 27. 

 

Dnevna naknada za postavljanje objekata za izvođenje 
zabavnih programa (cirkuski šatori, zabavni park, aparati 
i uređaji za zabavu i sl.) iznosi : 
- I    zona: 1,00 KM/m2 na dan, 
- II   zona: 0,60 KM/m2.na dan, 
- III  zona: 0,40 KM/m2.na dan, 
- IV   zona: 0,20 KM/m2 na dan. 
 

Članak 28. 
 
Mjesečna naknada za privremeno zauzimanje javne 
površine u svrhu korištenja prilazne prometnice, 
poligona za obuku vozača, parkinga ispred poslovnog 
prostora, postavljanja građevne skele uz objekt koji 
graniči sa javnom površinom, za postavljanje stepeništa i 
rampe za invalidne osobe, te za svako korištenje u svrhu 
osiguranja prilaza i ulaza u objekt, plača se u iznosu od:   
- I    zona: 1,00 KM/m2, 
- II   zona: 0,60 KM/m2, 
- III  zona: 0,40 KM/m2, 
- IV  zona: 0,20 KM/m2, 

 
Članak 29. 

 
Dnevna naknada za zauzimanje javne površine za 
prigodne manifestacije, prezentacije, predizborne 
skupove, protestne skupove i sl. plaća se u svim zonama  
50 KM. 

VI – NADZOR 
 

Članak 30. 
 

Nadležna služba vodi evidenciju korisnika javnih površina 
za tekuću godinu na način da se u registar korisnika 
javnih površina unose podaci: naziv korisnika, adresa 
korisnika, lokacija, broj rješenja, razdoblje korištenja, 
djelatnost, vrsta objekta, površina, zona ,visina i 
nadnevak uplate naknade. 
 

Članak 31. 
 

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove odluke vrši  
urbanističko-građevni inspektor izuzev za sadržaje za 
koje se izdaje komunalno odobrenje  iz članka 12. Ove 
odluke, tada inspekcijski nadzor vrši komunalni 
inspektor.  
 
Prilikom obavljanja nadzora, organ nadzora ima pravo i 
dužnost da od korisnika javne površine zatraži na uvid 
rješenje o privremenom korištenju javne površine i 
dokaz o uplaćenoj naknadi za privremeno korištenje 
javne površine. 
 
Ako korisnik javne površine organu nadzora ne stavi na 
uvid tražene isprave  organ nadzora će zapisnički 
konstatirati utvrđene činjenice, usmeno naložiti zabranu 
privremenog korištenja javne površine i korisniku u roku 
od tri dana dostaviti pismeno rješenje o zabrani 
privremenog korištenja javne površine. 
 

Članak 32. 
 

Za objekte koji se nalaze na javnim površinama bez 
rješenja nadležne službe o privremenom korištenju javne 
površine, nadležni inspektor će pismenim rješenjem  
naložiti prestanak  korištenja javne površine i dovođenje 
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javne površine u stanje prije početka korištenja, u roku 
od sedam dana od dana izvršenja nadzora. 
 
Ako korisnik javne površine ne postupi po rješenju iz 
prethodnog stavka, organ nadzora odrediti će da se 
potrebne radnje izvrše putom treće osobe na teret 
korisnika koji je prouzrokovao troškove.  
 

Članak 33. 
 

Protiv upravnog akta općinskog inspektora može se 
podnijeti žalba, u roku od 8. dana od dana prijema, koju 
u drugom stupnju rješava općinsko drugostupanjsko 
stručno-upravno povjerenstvo. 
 
Žalba protiv rješenja inspektora ne odlaže izvršenje 
rješenja.  

 
V - POSTOJEĆI PRIVREMENI MONTAŽNI OBJEKTI 
 

Članak 34. 
 

Postojeći privremeni montažni objekti i privremena 
građevina  za koje je izdano rješenje za privremeno 
korištenje javne površine zadržavaju se a nadležna 
služba je dužna sve korisnike pismeno obavijestiti i 
uputiti ih na pribavljanje novog odobrenja za privremeno 
korištenje javne površine po isteku vremena za koju su 
izmirili svoje obveze korištenja javne površine. 
 
Korisnici  javne površine, postojećih privremenih 
montažnih objekata i privremenih građevina koji 
nesvibnju rješenje o privremenom korištenju javne 
površine ili ne ispunjavaju uslove  za dobivanje rješenja 
o korištenju javne površine po ovoj odluci, dužni su 
osloboditi javnu površinu odnosno ukloniti objekt u roku 
koji će definirati nadležni inspektor svojim rješenjem. 
 
VI - KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 35. 
 
Novčanom kaznom u iznosu od  2.000,00  do  5.000,00  
KM  kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili imalac 
radnje ako: 
1. ako koristi javnu površinu bez pribavljenog        

odobrenja nadležne službe, 
2. ako kao izvođač radova, privremeno zauzetu javnu 

površinu ne ogradi i ne označi propisanim znacima, 
ako ometa odvijanje prometa, ošteti zgrade, ulice i 
pločnik, kao i ako građevni materijal ne složi i ne 
drži uredno te ne osigura normalno oticanje 
oborinskih voda. 

3. ako, kao korisnik javne površine ne održava javnu 
površinu u urednom stanju te ako nakon isteka roka  
iz odobrenja javnu površinu ne dovede u prvobitno        
stanje i ako, u slučaju potrebe ili ako to nalaže javni 
interes, ne ukloni sadržaje postavljene na javnu 
površinu i prije isteka utvrđenog roka. 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u 
iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 KM.    

 
Članak 36. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 
KM. kaznit će se za prekršaj fizička osoba: 

1. ako koristi javnu površinu bez pribavljenog 
odobrenja nadležne službe, 

2. ako kao izvođač radova, privremeno zauzetu javnu 
površinu ne ogradi i ne označi propisanim znacima, 
ako ometa odvijanje prometa, ošteti zgrade, ulice i 
pločnik, kao i ako građevni materijal ne složi i ne 
drži uredno te ne osigura normalno oticanje 
oborinskih voda. 

3. ako, kao korisnik javne površine ne održava javnu 
površinu u urednom stanju te ako      nakon isteka 
roka  iz odobrenja javnu površinu ne dovede u 
prvobitno stanje i ako, u slučaju potrebe ili ako to 
nalaže javni interes, ne ukloni sadržaje postavljene 
na javnu     površinu i prije isteka utvrđenog roka. 

 
Članak 37. 

   
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM 
kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u općinskoj 
službi: 
1. ako za slobodnostojeći reklamni pano izda 

odobrenje za privremeno korištenje javne površine 
na pješačkoj prometnici, trgu i pločnicima koji se 
nalaze u cestovnom pojasu i zaštitnom cestovnom 
pojasu javnih cesta, suprotno uvjetima određenim 
federalnim propisima o cestama. 

2. ako odobri izvođenje radova na javnoj površini u 
svrhu postavljanja kioska, samostalne ugostiteljske 
bašče, bašče uz ugostiteljski objekt, javne 
telefonske govornice i za javni parking-prostor u 
centralnom dijelu općine suprotno važećem planu. 

3. ako izda komunalno odobrenje i odobri privremeno 
korištenje javne površine suprotno članku 12. i 13 
odluke.   

Članak 38. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 KM 
kaznit će se pravno lice ili imalac radnje, a odgovorno 
lice ili pojedinac u iznosu od 100,00 do 500,00 KM ako 
postupi suprotno članku 16. i 17. Ove odluke 

 
VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 39. 
 
Rješenja o privremenom korištenju javne površine 
izdana do stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi 
do isteka roka utvrđenog u rješenju. 
Ako je do stupanja na snagu ove Odluke podnesen 
zahtjev za privremeno korištenje javne površine za 
tekuću godinu, a po istom nije doneseno prvostupanjsko 
rješenje, postupak će se nastaviti po odredbama ove 
Odluke. 

Članak 40. 
 

Stupanjem na snagu Zakona o privremnom zauzimanju 
javnih površina na području KSB („Službene novine 
KSB“, br. 14/16) sa 01.01.2017.godine prestala je 
primjena Odluke o privremenom korištenju javnih 
površina na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
(„Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, broj 
4/14).                                                                          

Članak 41. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gornji                 
Vakuf-Uskoplje“.     
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Broj: 01-31-73 /17 
Gornji Vakuf – Uskoplje,          
06.07.2017.godine                                                                        

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                       Goran Batinić, mag.nov. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
265. Sukladno sa člankom 13. Zakona o principima 
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 
49/06 i 51/09) i  odredbama Zakona o zakupu poslovnih 
zgrada i prostorija (“Službeni list SRBiH” br. 33/77, 2/87, 
30/90, “Službeni list RBiH” br.3/93 i 13/94), članka 38. 
točka 2. u svezi sa člankom 17. točka 13. Statuta Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje ("Službeni glasnik Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje", broj 1/01 i 3/05) i članka 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 6. redovitoj sjednici održanoj dana  
06.07.2017. godine, d o n i j e l o  j e  
 

ODLUKU                     
O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA 

I PROSTORIJA OPĆINE GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(Predmet) 

 
(1) Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i 
prostorija Općine Gornji Vakuf-Uskoplje (u daljem 
tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji i mjerila, uvjeti, 
način i postupak dodjele u zakup poslovnih zgrada i 
prostorija (u daljem tekstu: poslovne prostorije), 
zasnivanje, trajanje i prestanak zakupa, visina i način 
plaćanja zakupnine, ostala pitanja iz odnosa zakupa 
poslovnih prostorija na kojima pravo raspolaganja i 
upravljanja ima Općina Gornji Vakuf-Uskoplje (u daljem 
tekstu: Općina). 
 
(2) Odredbe ove odluke odnose se i na zakup garaža i 
skladišta. 
 

Članak 2. 
(Zakupci poslovnih prostorija) 

 
Poslovne prostorije se dodjeljuju u zakup za obavljanje 
djelatnosti pravnih i fizičkih osoba, državnih organa i 
organizacija, političkih stranaka, udruga građana i 
samostalnih gospodarstvenika. 
 

Članak 3. 
(Administrativno tehnički i pravni poslovi) 

 
 

Administrativne, tehničke, pravne i druge poslove 
vezane za dodjelu u zakup poslovnih prostorija, 
zasnivanje, trajanje i prestanak zakupa poslovnih 
prostorija, poslove evidencije, nadzora i kontrole 
korištenja poslovnih prostorija vrši Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje  
( u daljem tekstu Služba). 
 
II. POSTUPAK I NAČINI DODJELE U ZAKUP   
     POSLOVNIH PROSTORIJA 

Članak 4. 
(Načini dodjele u zakup) 

(1) Poslovne prostorije iz članka 1. Odluke dodjeljuju se 
u zakup putom javnog oglasa i neposrednom pogodbom 
na temelju prava prvenstva na način utvrđen Odlukom. 
(2) Zakupcu fizičkoj i pravnoj osobi koja već ima u 
zakupu poslovnu prostoriju Općine a koja ima dug po 
temelju dospjele neplaćene zakupnine, ne mogu se 
dodijeliti u zakup druge prostorije Općine. 

 
Članak 5. 

(Odluka o dodjeli u zakup) 
 
Odluku o dodjeli u zakup poslovnih prostorija donosi 
Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za poslovne 
prostorije (u daljem tekstu: Povjerenstvo) a sve 
sukladno sa ovom Odlukom. 
 

Članak 6. 
(Povjerenstvo za poslovne prostorije) 

 
(1) Postupak dodjele u zakup poslovnih prostorija   
     provodi Povjerenstvo koju imenuje Općinsko vijeće. 
(2) Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
(3) Mandat predsjednika i članova Povjerenstva traje   
     dvije godine. 
(4) Povjerenstvo iz stavka (1) ovog članka: 
a) priprema javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih   
    prostorija, provodi postupak po oglasu; 
b) razmatra zahtjeve za dodjelu u zakup poslovnih   
    prostorija neposrednom pogodbom po temelju prava   
    prvenstva; 
c) sukladno sa Odlukom utvrđuje ispunjavanje uvjeta za     
    obnavljanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa   
    dosadašnjim zakupcem; 
d) odlučuje o zahtjevu zakupca za zaključenje novog   
    ugovora o zakupu poslovnih prostorija u slučaju     
    osnivanja gospodarskog društva, odnosno istupanja iz   
    gospodarskog društva; 
e) daje prijedlog izvansudske nagodbe Općinskom vijeću   
    za rješavanje sudskog spora sa zakupcem uz   
    obvezno mišljenje Općinskog Pravobraniteljstva   
    Bugojno; 
f)  razmatra i druge zahtjeve zakupaca iz zakupnog   
    odnosa. 
 

Članak 7. 
(Javni oglas za dodjelu u zakup) 

 
(1) Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija 
(u daljem tekstu: javni oglas) objavljuje Općinski 
načelnik na prijedlog Povjerenstva. 
(2) Pravo učestvovanja na javnom oglasu isvibnju sve 
pravne i fizičke osobe. 
 

Članak 8. 
(Način objave i sadržaj javnog oglasa) 

 
(1) Javni oglas iz prethodnog članka Odluke obavljuje se 
najmanje u jednom od dnevnih listova na području 
Federacije Bosne i Hercegovine koji je odabran u 
zakonom propisanoj proceduri za oglašavanje, na web 
stranici i oglasnoj ploči općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
(2) Sadržaj javnog oglasa priprema Povjerenstvo 
sukladno sa zakonom i ovom odlukom, sa naznakom 
namjene poslovne prostorije, kao i mjesta i vremena 
javnog objavljivanja vrednovanih ponuda. 
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(3) Dodjela u zakup poslovnih prostorija putom javnog 
oglasa ne može se uslovljavati ispunjenjem posebnog 
uvjeta-izmirenje duga ranijeg korisnika poslovnih 
prostorija koje su predmet oglašavanja. 

 
Članak 9. 

(Prijava na javni oglas) 
 
(1) Pismene prijave na javni oglas podnose se 
Povjerenstvu neposredno ili poštom preporučeno u roku 
navedenom u javnom oglasu. 
(2) Prijave sa ponudom podnose se u zapečaćenoj 
koverti na kojoj je naznačena šifra učesnika javnog 
oglasa (u daljem tekstu: učesnik) uz priloženu posebno 
zapečaćenu kovertu sa šifrom koja sadrži podatke o 
identitetu učesnika. 
(3) Prijava na oglas sadrži elemente ponude i podatke o 
identitetu učesnika. 
(4) Prijavu na oglas mogu podnijeti zajednički dva ili više 
učesnika-fizičkih osoba. 
 

Članak 10. 
(Depozit na ponudu) 

 
(1) Pravo učešća na javnom oglasu isvibnju pravne i 
fizičke osobe koja uplate 10% od procjenjene vrijednosti 
pravnog posla na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
kao osiguranje za ozbiljnost ponude. 
(2) Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na 
oglas u zapečaćenoj koverti o identitetu ponuđača, 
odnosno uz ponudu za učesnika na oglas. 
(3) Ponuđaču čija ponuda nije ocjenjena kao 
najpovoljnija vraća se iznos iz stavka (1) ovog članka na 
temelju rješenja Općinskog načelnika u roku od sedam 
dana od dana donošenja odluke Povjerenstva. 
 
(4) Ponuđaču čija je ponuda ocjenjena kao najpovoljnija 
iznos uplate osiguranja će se uračunati u cijenu 
zakupnine, a u slučaju odustajanja od dodjeljenih u 
zakup poslovnih prostorija, uplata osiguranja se ne 
vraća. 

Članak 11. 
(Postupak provođenja javnog oglasa) 

 
(1) Povjerenstvo otvara primljene ponude i nakon 
utvrđivanja formalne ispravnosti ponuda utvrđuje 
najpovoljniju ponudu prema kriterijima i mjerilima 
Odluke. 
(2) Blagovremene, potpune i ponude koje se odnose na 
oglašenu namjenu u kojima je ponuđen iznos zakupnine 
u skladu sa utvrđenim u oglasu Povjerenstvo uzima u 
razmatranje. 
(3) Povjerenstvo vrši javno objavljivanje ponuda uz 
prisutnost učesnika, a zatim otvara zapečaćene koverte 
sa podacima o identitetu podnosioca prijave. 
(4) Ukoliko se nakon otvaranja koverte iz prethodnog 
stava utvrdi da ista ne sadrži sve podatke o identitetu 
ponuđača utvrđene u javnom oglasu, uključujući i dokaz 
iz članka 10. Odluke, ponuda se odbacuje kao 
nepotpuna. 
 

Članak 12. 
(Najpovoljnija ponuda) 

(1) Najpovoljnija ponuda po javnom oglasu je ponuda 
koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine. 
(2) Ako su dvije ili više ponuda fizičkih osobe jednake i 
utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda 

nezaposlenog osobe, odnosno osobe koji ima veći broj 
nezaposlenih članova uže porodice. 
(3) Ako su dvije ili više ponuda pravnih osobe jednake i 
utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda 
pravnog osobe sa većim brojem uposlenih radnika. 
(4) U slučaju da su dvije ili više ponuda pravnih i fizičkih 
osoba jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost 
ima ponuda fizičke osobe koja je nezaposlena. 
(5) Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, u slučaju 
da je fizička osoba zaposlena, prednost ima pravna 
osoba sa većim brojem uposlenih radnika. 

 
Članak 13. 

(Rok za uvrđivanje najpovoljnije ponude i izrade 
prijedloga odluke o dodjeli u zakup) 

 
Povjerenstvo je dužna utvrditi najpovoljniju ponudu 
najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu 
na oglas i pripremiti prijedlog odluke o dodjeli u zakup 
poslovne prostorije. 
 

Članak 14. 
(Odustajanje od najpovoljnije ponude) 

 
(1) Ukoliko učesnik javnog oglasa čija je ponuda 
utvrđena kao najpovoljnija, odustane od ponude ili ne 
pristupi zaključenju ugovora o zakupu u roku od 30 dana 
od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća o dodjeli u 
zakup poslovnih prostorija, Povjerenstvo predlaže 
Općinskom vijeću dodjelu u zakup poslovnih prostorija 
ostalim ponuđačima prema utvrđenom redoslijedu, a 
pod uvjetima najpovoljnije ponude. 
(2) Ako se sukladno sa prethodnim stavkom ne izvrši 
dodjela u zakup poslovnih prostorija, raspisuje se javni 
oglas. 

Članak 15. 
(Prednost u odlučivanju više istih zahtjeva) 

 
U slučaju da je podneseno više zahtjeva za dodjelu u 
zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom po 
temelju prava prvenstva iste poslovne prostorije 
prednost za dodjelu utvrđuje se kako slijedi: 
a) ako su dva ili više zahtjeva fizičkih osoba, prednost 
ima zahtjev nezaposlene osobe, odnosno osobe koji ima 
veći broj nezaposlenih članova uže obitelji. 
b) ako su dva ili više zahtjeva pravnih osoba, prednost 
ima zahtjev pravne osobe sa većim brojem uposlenih 
radnika. 
c) ako su dva ili više zahtjeva pravnih i fizičkih osoba, 
prednost ima zahtjev fizičke osobe koja je nezaposlena. 
d) Izuzetno od odredbe iz prethodne točke, u slučaju da 
je fizička osoba zaposlena prednost ima pravna osoba sa 
većim brojem uposlenih radnika. 
 
III UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA 
 

Članak 16. 
(Ugovor o zakupu) 

 
(1) Na temelju odluke Općinskog vijeća, odnosno 
zaključka Povjerenstva, Općinski načelnik zaključuje 
ugovor o zakupu poslovnih prostorija u roku od 30 dana 
od dana donošenja odluke, odnosno zaključka. 
(2) Ugovor o zakupu poslovnih prostorija zaključuje se 
na određeno vrijeme u trajanju od 24 (dvadeset četiri) 
mjeseca, a za poslovne zgrade u trajanju do deset (10) 
godina. 
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(3) Prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnih 
prostorija, općina Gornji Vakuf – Uskoplje u svrhu 
osiguranja tražiti će od korisnika poslovnih prostorija da 
dostave:  
(1) bjanko i najmanje tri akceptirane osobne mjenice sa 
ovlaštenjem za popunjavanje izdatim u korist Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje zavisno od visine zakupnine; 
(2) uplatu u cjelokupnom iznosu zakupnine prije 
potpisivanja Ugovora o zakupu ukoliko se radi o 
Ugovorima koji se sklapaju na 24 (dvadeset četiri) 
mjeseca a zakupnina u ukupnom iznosu ne prelazi iznos 
od 5.000,00 KM;    
(3) Uplaćeni depozit ulazi u izmirenje obveza zakupa za 
poslovne prostorije u slučaju kašnjenja sa izmirenjem 
obveza od dva mjeseca. 

 
Članak 17. 

(Izmjena zakupca) 
 
(1) Zakupcu – fizička osoba koja osnuje gospodarsko 
društvo (pravna osoba) može se, na njegov zahtjev, 
odobriti zaključenje novog ugovora o zakupu poslovnih 
prostorija sa osnovanim gospodarskim društvom – 
pravnom osobom. 
(2) Ukoliko je ugovor o zakupu poslovnih prostorija 
zaključen sa pravnom osobom sa jednim osnivačem 
(fizička osoba), na zahtjev osnivača može se zaključiti 
novi ugovor o zakupu poslovnih prostorija sa tim 
osnivačem. 
(3) U slučaju iz prethodnog stavka ukoliko pravna osoba 
ima više suosnivača na zahtjev suosnivača, a kome su 
prvobitnom odlukom Općinskog vijeća dodijeljene 
poslovne prostorije u zakup (po posebnom oglasu) može 
se zaključiti ugovor o zakupu poslovnih prostorija sa tim 
suosnivačem, pod uvjetom da je isti izišao iz pravne 
osobe što potvrđuje zakonom propisanom 
dokumentacijom. 
(4) O zahtjevima odlučuje Povjerenstvo zaključkom na 
temelju kojeg Općinski načelnik zaključuje ugovor o 
zakupu. 
(5) Ugovor iz prethodnog stavka zaključuje se na 
preostalo razdoblje zakupa do isteka roka na koji je raniji 
ugovor o zakupu zaključen. 
(6) U slučajevima iz stavka (1), (2), (3) ovog članka 
ugovor o zakupu se može zaključiti samo pod uvjetom 
da zakupac nema duga po temelju dospjele zakupnine 
za poslovni prostor koji je predmet zakupa. 
 

Članak 18. 
(Obnova ugovora o zakupu) 

 
(1) Ukoliko zakupac nema dugovanja po temelju 
dospjele zakupnine i poslovnu prostoriju koristi sukladno 
sa ugovorom, Povjerenstvo će pozvati zakupca na 
zaključenje novog ugovora o zakupu najkasnije mjesec 
dana prije isteka ugovora. 
(2) Povjerenstvo donosi zaključak o ispunjavanju uvjeta 
iz prethodnog stavka sa danom isteka ugovora o zakupu 
poslovnih prostorija i predlaže Općinskom načelniku da 
sa dosadašnjim zakupcem zaključi ugovor o zakupu 
poslovnih prostorija sukladno sa Odlukom. 
(3) Ukoliko se zakupac ne odazove pozivu iz stavka (1) 
ovog članka, smatrat će se da nema interes za dalje 
korištenje poslovnih prostorija i isti je dužan istekom 
ugovora o zakupu predati poslovne prostorije 
zakupodavcu – Općini. 

(4) Izuzetno od odredaba iz stava (1), (2), (3) ovog 
članka ugovor o zakupu poslovnih prostorija može se 
obnoviti i sa ranijim zakupcem kome je istekao ugovor o 
zakupu poslovnih prostorija, a protiv koga je pokrenut 
sudski postupak ili kome je pravomoćnom sudskom 
presudom utvrđena obveza izmirenja duga i vraćanja 
poslovnih prostorija zakupodavcu – Općini. 
(5) U slučaju iz stavka (4) ovog članka, ugovor o zakupu 
se može obnoviti ukoliko dosadašnji zakupac u cjelosti 
izmiri presuđeni dug ili koji u tijeku sudskog postupka 
izmiri utuženi dug ako je zainteresiran za dalje korištenje 
istih poslovnih prostorija. 
 
IV VISINA I NAČIN PLAĆANJA ZAKUPNINE 
 

Članak 19. 
(Obveze zakupca) 

 
(1) Zakupac je dužan za korištenje poslovnih prostorija 
plaćati zakupninu unaprijed do 15-og u mjesecu za 
tekući mjesec na način utvrđen odlukom Općinskog 
vijeća o dodjeli u zakup poslovne prostorije. 
(2) Pored obveze iz prethodnog stavka, zakupac je 
dužan plaćati porez na dodanu vrijednost, a ukoliko se 
poslovne prostorije nalaze u stambeno-poslovnoj zgradi 
kolektivnog stanovanja i naknadu za redovno održavanje 
zajedničkih dijelova zgrade kao i druge obveze sukladno 
sa zakonom. 

Članak 20. 
(Zone) 

 
(1) Visina zakupnine određuje se prema zoni u kojoj se 
poslovna prostorija nalazi. 
(2) Za poslovne prostorije koje se nalaze u zgradi na 
uglu dvaju uosobe koje pripadaju različitim zonama, 
visina zakupnine utvrđuje se prema većem iznosu 
zakupnine određenim za te zone. 
(3) Zone u kojima se nalaze poslovne prostorije su kako 
slijedi: 
 
I - PRVA ZONA 
 
Prva zona obuhvata prostor Gradske ulice, od 
Srednjoškolskog centra do fontane, zatim nastavlja do 
Javića (raskršće kod džamije) obuhvatajući pojas sa obje 
strane u dubini od 30 metara, s tim da građevne parcele 
ili objekti isvibnju pristup sa glavne ulice. 
 
II - DRUGA ZONA 
 
Druga zona obuhvata prostor omeđen granicom koja 
polazi od benzinske crpke INA, ide Vrbasom do mjesta 
zvanog “Zamost”, nastavlja Omladinskom ulicom, Ulicom 
Vrbaska, Dun, 25. Novembar, a zatim Gradskom ulicom 
do Ulice Čamilija obuhvatajući i pojas navedenih uosobe 
od 30 metara sa lijeve strane, dalje nastavlja obroncima 
brda Glavica i Ulicom Fra Anđela Zvizdovića (Ilidža) do 
Zečaja i Ulicom Kralja Tomislava, uključujući i pojas od 
30 metara sa lijeve strane navedenih uosobe dolazi do 
benzinske pumpe INA, odakle je opis granice i započeo. 
 
III - TREĆA ZONA 
 
Granica treće zone počinje na raskršću magistralnog 
puta Bugojno – Gornji Vakuf-Uskoplje, Bistrica i ide 
granicom parcele k.č. 1856 Ćiro-promet do rijeke Vrbas i 
nastavlja nizvodno do ušća sa rijekom Kruščicom 
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(Sastavci), te dalje ide uzvodno rijekom Krušćica do 
armiranog betonskog mosta za industrijsku zonu, zatim 
putom u pravcu grada pored stočne pijace gdje izlazi na 
regionalni put Gornji Vakuf-Uskoplje – Novi Travnik 
(Janine), a zatim cestom u pravcu Gornji Vakuf-Uskoplje 
do groblja Rakovice, a zatim putom iznad Rakovica 
prema Kamenicama i dalje nastavlja putom kroz 
Kamenice prema mostu na putu Gornji Vakuf-Uskoplje – 
Ždrimci (Mašinski park) obuhvatajući pojas od 30 metara 
sa lijeve strane (računajući od Osnovne škole). 
Granica dalje ide cestom u pravcu Ždrimaca do mjesta 
zvanog “Osila”, odnosno parcele br. 135 te njenom 
sjevernom pa istočnom međom granica dolazi u rijeku 
Vrbas, da bi nastavila uzvodno Vrbasom do mjesta 
zvanog “Potkraj”, odnosno gdje se dodiruju Vrbas 
magistralni put i državna šuma k.čp.509/1 (Polića 
vočnjak). Od ove točke granica nastavlja u pravcu 
jugozapada između državnih i privatnih parcela do 
sjeverozapadnog dijela Mršića groblja. Tu se granica 
lomi u pravcu jugozapada na udaljenosti linije privatnih 
parcela na 30 m, a zatim obuhvatajući pojas od 30 m sa 
lijeve strane kroz državno zemljište dolazi do Čakarevića 
groblja gdje se granica ponovo spušta na među  između 
privatnih i državne parcele da bi spomenutom međom 
granica nastavila sve do Sahat kule, odnosno 
produžavajući preko privatnih parcela na gornju krivinu 
iznad Sahat kule. Odavde granica nastavlja u pravcu 
zapada, putom do Partizanskog groblja a zatim nastavlja 
putom koji ide južnom stranom Partizanskog groblja sve 
do raskršća sa putom koji iznad vrela Ilidže vodi na ulicu 
Fra Anđela Zvizdovića (Ilidža). Granica se dalje nastavlja 
paralelno sa putom u pravcu stare Kapele, obuhvatajući 
pojas od 50 m sa lijeve strane, gdje se dolazi do potoka 
zvanog “Rivine”, a zatim uzvodno potijekom “Rivine” 
obuhvatajući parcelu “ski lifta”, te nastavlja žičarom “ski 
lifta” uzbrdo do državne šume (k.č.509/1), a zatim 
njenom sjevernom međom, odnosno granicom državnih i 
privatnih parcela nastavlja do mjesta zv. “Tulina strana” 
na Uzrički put, a zatim putom prema Uzričju u dužini od 
30 metara, te dalje sporednim putom za Bare, a 
granicom parcela k.č.2622, k.č.2616., k.č.2614 (koje 
neobuhvata), presjeca put kroz Bare za Uzričje, te 
granicom parcele k.č.2611 pravolinijski presjeca parcelu 
k.č.2603 do potoka Trnovače. Granica nastavlja rijekom 
Trnovačkom do općinske parcele k.č.2027, a zatim 
sjeveroistočno do magistralnog puta Bugojno – Gornji 
Vakuf-Uskoplje i raskrsnice za Bistricu, odakle je opis 
treće zone i počeo. 
 
IV - ČETVRTA ZONA 
 
Četvrta zona obuhvata sve prostorije na teritoriji općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, van I, II i III zone. 
 

Članak 21. 
(Zakupnina po zonama) 

 
(1) Najniži iznos zakupnine po zonama utvrđuje se kako 
slijedi: 
a) I zona              najniže          4,00 KM po m² 
c) II zona najniže          2,50 KM po m² 
d) III zona najniže          1,50 KM po m² 
d) IV zona           najniže          1,00 KM po m² 
 
2) Utvrđeni iznos zakupnine iz prethodnog stava 
umanjuje se za 30% za poslovne prostorije koje se 

nalaze u neuslovnom podrumskom prostoru i u 
dvorištima. 
3) Utvrđeni iznos zakupnine iz prethodnog stava 
umanjuje se za 30% za fizičke i pravne osobe koje u 
navedenim prostorijama minimalno zapošljavaju 10 
radnika.  

Članak 22. 
(Zakupnina za određene djelatnosti) 

 
(1) Izuzetno od odredbe članka 21. Odluke, zakupnina 
za poslovne prostorije u kojima su  smješteni repetitori i 
drugi prijemnici, utvrđuju zakupnina kako slijedi: 
a) I zona              najniže              200,00 KM po m² 
c) II zona najniže              150,00 KM po m² 
d) III zona najniže              100,00 KM po m² 
d) IV zona           najniže                50,00 KM po m² 
 
(2) Utvrđeni iznos zakupnine iz prethodnog stava 
obuhvata i naknadu za pružanje električne energije i 
drugih usluga koje padaju na teret općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje.  

Članak 23. 
(Zakupnina za neposrednu dodjelu i obnovu ugovora) 

 
(1) Poslovne prostorije koje se koriste u svrhu korištenja 
nevladinih organizacija, udruga građana, političkih 
organizacija i dr. fizičkih i pravnih osoba koje ne 
ostvaraju dobit mogu se dodjeliti u zakup neposrednom 
dodjelom ukoliko su isti korisnici poslovnih prostorija 
duže od 5 (pet) godina ili zapošljavaju u prostorijama 
više od 10 (deset) radnika u skladu sa člankom 21. 
Odluke. 
 
V ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORIJE 
 

Članak 24. 
(Ulaganja u poslovne prostorije) 

 
Zakupac nema pravo na naknadu sredstava, povrat 
sredstava, niti na kompenzaciju sa zakupninom iznosa 
nepovratnih ulaganja u poslovne prostorije. 
 

Članak 25. 
(Nužna ulaganja u poslovne prostorije) 

 
(1) Zakupodavac je dužan da preda zakupcu poslovne 
prostorije u stanju u kome se one mogu koristiti (da ima 
ispravne instalacije: električne, vodovodne, 
kanalizacione, instalacije za grijanje, uslovne portale i 
vanjsku stolariju, da nema vlage i značajnijih oštećenja 
na zidovima). U slučaju neispravnosti i neuslovnosti 
navedenog, uložena sredstva za dovođenje u stanje 
ispravnosti i uslovnosti smatraju se nužnim ulaganjima. 
(2) Prije predaje u zakup poslovnih prostorija zakupcu, 
Služba putom ovlaštenog uposlenika i uz prisustvo 
predstavnika ugovorenog izvođača radova Općine 
izlaskom na lice mjesta utvrđuje uslovnost poslovne 
prostorije u skladu sa stavkom (1) ovog članka. 
(3) O konstatovanom stanju sačinjava zapisnik. 
(4) Ukoliko Služba ocijeni da je u poslovnoj prostoriji 
potrebno izvesti određene radove za dovođenje iste u 
stanje korištenja uz specifikaciju nužnih radova sa 
iznosom potrebnih sredstava, o tome donosi Zaključak 
koji se dostavlja Općinskom načelniku na davanje 
suglasnosti za izvođenje radova o trošku zakupodavca. 
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(5) Ako Općinski načelnik ne da suglasnost iz 
prethodnog stavka, poziva se zakupac da vlastitim 
sredstvima izvrši radove iz stavka (4) ovog članka. 
(6) Prije izvođenja radova, zakupac je dužan obratiti se 
zahtjevom Službi za utvrđivanje vrijednosti nužnih 
radova sa nalazom sudskog vještaka građevne struke. 
(7) Procjenu vrijednosti iz prethodnog stavka vrši 
Povjerenstvo za ocjenu nužnih radova (u daljem tekstu: 
Povjerenstvo) koju imenuje Općinski načelnik. 
(8) Zakupcu koji je izvršio potrebne radove u poslovnim 
prostorijama priznaje se 60% vrijednosti uloženih 
sredstava koje procjeni Povjerenstvo. 
(9) Stvarno uložena sredstva iz prethodnog stavka 
zakupac je dužan dokazati računima izvođača radova. 
(10) Iznos priznatih sredstava, koji utvrdi Povjerenstvo, 
vraća se zakupcu poslovnih prostorija kroz kompenzaciju 
zakupnine za vrijeme trajanja zakupa poslovnih 
prostorija koja se reguliše aneksom ugovora. 
(11) Ukoliko zakupac poslovnih prostorija, koje već 
koristi, ocjeni da je potrebno izvršiti nužne radove u 
istim, podnosi Službi zahtjev za izvođenje nužnih radova 
u poslovnim prostorijama. 
(12) Postupak po zahtjevu zakupca iz prethodnog stavka 
provodi se na način kao u slučaju iz stavka (2) ovog 
članka Odluke. 
(13) Zakupac, kome su priznata nužna ulaganja u 
poslovne prostorije, ukoliko poslovne prostorije vraća u 
posjed zakupodavcu, dužan je iste vratiti u stanju u 
kojem su se nalazile nakon izvršenih nužnih ulaganja. 
(14) Ukoliko zakupac vrati zakupodavcu neuvjetne 
poslovne prostorije, zakupodavac će od istog tražiti 
naknadu štete sudskim putom.  
 
VI  POSEBNE ODREDBE  

 
Članak 26. 
(Podzakup) 

 
(1) Zakupac ne može poslovne prostorije ili dio poslovne 
prostorije dati u podzakup ili koristiti kao svoje učešće 
po temelju ugovora o poslovno-tehničkoj ili drugim 
oblicima suradnje sa drugim pravnim i fizičkim osobama.  
 
(2) Izuzetno od odredbe prethodnog stavka vjerske 
zajednice i nacionalna društva, zakupci poslovnih 
prostorija Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, na svoj zahtjev 
a na prijedlog Povjerenstva, mogu ostvariti poslovno-
tehničku suradnju sa trećom osobom uz suglasnost 
Općinskog vijeća.  

Članak 27. 
(Promjena poslovne djelatnosti) 

 
(1) Zakupac može podnijeti zahtjev za promjenu 
poslovne djelatnosti utvrđene Ugovorom.  
(2) Na temelju zaključka Povjerenstva, Općinski načelnik 
zaključuje Anex ugovora o zakupu poslovnih prostorija u 
roku od 15 dana od dana donošenja zaključka. 
 

Članak 28. 
(Prestanak ugovora o zakupu) 

 
(1) Ugovor o zakupu poslovnih prostorija prestaje 
istekom vremena na koje je zaključen. 
(2) Ugovor može prestati i prije isteka vremena na koji 
je zaključen, na temelju odustanka, sporazumno ili pod 
uvjetima i na način propisan Zakonom o zakupu 

poslovnih zgrada i prostorija i podzakonskim aktima 
donešenih na temelju zakona. 
 

Članak 29. 
(Raskid ugovora o zakupu) 

 
Općinski načelnik dužan je pokrenuti instrumente 
osiguranja plaćanja zakupa i izjavom o odustanku 
jednostrano raskinuti Ugovor o zakupu poslovnih 
prostorija ako zakupac:  
a) ne plati dvije dospjele zakupnine istekom roka od 15 
dana od dana dostavljanja opomene dužan je naplatiti 
zakupninu iz depozita ili popunjene mjenice na iznos 
dospjelog duga protestirati kod banaka. Deblokada 
računa dužnika u bankama izvršit će se naplatom 
cjelokupnog duga i dostavljanjem zamjenskih mjenica te 
nadoknadom eventualno naplaćenog iznosa zakupnine iz 
depozita. U slučaju više naplate od potraživanja Općina 
će izvršiti povrat viška naplaćenih sredstava zakupcu;  
b) ne plati četiri dospjele zakupnine a po temelju 
protestiranih mjenica nije došlo do naplate potraživanja, 
raskinuti ugovor i kod nadležnog suda pokrenuti tužbu 
za naplatu potraživanja  
c) u roku od tri mjeseca, bez opravdanih razloga, ne 
otpočne obavljati djelatnost odnosno ne stavi poslovne 
prostorije u funkciju;  
d) izgubi pravo na obavljanje djelatnosti iz zakonom 
predviđenih razloga  
e) ako da prostor u podzakup a da za to nema pravo. 
 

Članak 30. 
 

Na donesenu Odluku Općinskog načelnika o dodjeli 
poslovnih prostora i zgrada nezadovoljna stranka može 
podnijeti žalbu Drugostupanjskom stručno upravnom 
povjerenstvu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje u 
roku od osam dana od dana dobijanja obavijesti o 
donešenoj Odluci. 
 
VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Članak 31. 

(Primjena odluke) 
 
(1) Ugovori koji su zaključeni prije stupanja na snagu 
ove odluke, izvršava će se na ugovoreni način.  
(2) Zahtjevi za dodjelu u zakup poslovnih prostorija po 
temelju prava prvenstva, kao i druga neriješena pitanja 
iz zakupnog odnosa nastali prije stupanja na snagu ove 
odluke, rješavat će se u skladu sa ovom Odlukom.  

 
Članak 32. 

(Stupanje na snagu Odluke) 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje“. 
         
Broj: 01-31-74/17 
Gornji Vakuf – Uskoplje,          
06.07.2017.godine                                    

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                       Goran Batinić, mag.nov. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
266. Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene 
novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 49/06 i 
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51/09), članka 18. stavak 1. i članka 117. stavak 1. 
Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine KSB“, 
broj 11/14), članka 38. točka 2. Statuta Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje ("Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje", broj 1/01 i 3/05) i članka 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 
6.redovnoj sjednici održanoj dana 06. 07. 2017. godine 
d o n i j e l o  j e  

ODLUKU                     
O PRODUŽENJU ROKA VAŽNOSTI DETALJNE 

PLANSKE DOKUMETACIJE NA PODRUČJU OPĆINE 
GORNJI VAKUF-USKOPLJE 

 
Članak 1. 

 
1) Produžava se rok važnosti za regulacijske 

planove :  
 

- Centar I 
- Centar II 
- Bililo 
- Industrijska zona „Batuški lug“ 

 
2) Produžava se rok važnosti za urbanistički 

projekt: 
 
- Odvode. 

Članak 2. 
 
Detaljni planovi iz članka 1 ove Odluke su donešeni u 
razdoblju 1979 godine do 1990. godine a istima se 
produžuje rok na razdoblje od 3 (tri) godine od dana 
stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 

Analiza stanja detaljno planske dokumentacije izvršena 
je od strane Službe za prostorno planiranje, imovinsko 
pravne poslove i katastar općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
koja je utvrdila da su isti održivi i da postoji zakonski 
osnov za donošenje ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba za 
prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i 
katastar općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
                                                            

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje“. 
         
Broj: 01-23-75/17 
Gornji Vakuf – Uskoplje,          
06.07.2017.godine             

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                       Goran Batinić, mag.nov. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
267. Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene 
novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 49/06 i 
51/09), članka 18. stavak 1. i članka 117. stavak 1. 

Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine KSB“, 
broj 11/14), članka 38. točka 2. Statuta Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje ("Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje", broj 1/01 i 3/05) članka 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 
6.redovnoj sjednici održanoj dana 06. 07. 2017. godine 
d o n i j e l o  j e  

ODLUKU                     
O PRESTANKU VAŽENJA REGULACIJSKIH 

PLANOVA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI VAKUF-
USKOPLJE 

 
Članak 1. 

 
Regulacijski planovi koji prestaju sa važenjem:  

- „Gornje polje“ 
- „Košute I“ 

Članak 2. 
 
Regulacijski planovi iz članka 1. ove Odluke su donešeni 
1981. godine (Regulacijski plan „Košute I“), odnosno 
1982. godine (Regulacijski plan „Gornje polje“) a isti 
prestaju važiti sa danom stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 

Analiza stanja regulacijskih planova izvršena je od strane 
Službe za prostorno planiranje, imovinsko pravne 
poslove i katastar općine Gornji Vakuf – Uskoplje koja je 
utvrdila da su isti neprovodivi i da ih je potrebno staviti 
Van snage, a za iste postoji zakonski osnov za 
donošenje ove Odluke. 

Članak 4. 
 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba za 
prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i 
katastar općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
                                                               

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje“. 
         
Broj: 01-23-76/17 
Gornji Vakuf – Uskoplje,          
06.07.2017.godine          

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

                       Goran Batinić, mag.nov. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
268. Na temelju članka 36. i članka 110. stavak 1. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf–Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05) i 
članka 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  6. redovnoj sjednici održanoj dana  
06.07.2017. godine, d o n i j e l o  je : 

 
O  D  L U  K U 

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

Uskoplje 
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Članak 1. 
 
Stavak 2. Članka 2. Odluke o naknadama vijećnicima i 
članakovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», br. 6/09 i 5/11), mijenja se i 
glasi: 
 

«Iznos paušala umanjuje se za 10% za svako 
neopravdano odsustvovanje vijećnika sa sjednice 
Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član. Vijećnik, 
ukoliko želi pravdati izostanak,  dužan je dostaviti 
pismeno izjašnjenje o razlozima odsustva sa sjednice 
Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, 
Administrativnom povjerenstvu Općinskog vijeća koja će 
na temelju pismenog izjašnjenja vijećnika donijeti odluku 
o opravdanosti ili neopravdanosti odsutnosti vijećnika sa 
sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član.« 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf–Uskoplje. 
 
Broj:01-14-77/17    
Gornji Vakuf – Uskoplje                
06.07.2017.godine                                                               

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                       Goran Batinić, mag.nov. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
269. Na temelju odredbi članka 69. Zakon o premjeru i 
katastru nekretnina ( „Službeni list SRBiH „broj 22/84, 
12/07, 24/90, 36/90, „Službeni list R BiH“, br. 4/93 i 
13/94), odredbi članka  4. Uredbe  o izlaganju na javni 
uvid  podataka premjera i katastarskog klasiranja 
zemljišta ( „Službene novine F BiH „ broj. 92/16 ), članka 
111. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje, ( „Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje“ broj. 1/01 i 3/05), 
i članka 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 6.redovnoj sjednici, održanoj dana 
06.07.2017.godine, d o n i  j e l o   j e: 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju  Povjerenstva  za izlaganje  na  
javni uvid podataka premjera i katastarskog              

klasiranja zemljišta  za katastarske općine  k.o.  
Voljice i  k.o. Podgrađe 

 
I 
 

Ovim Rješenjem  imenuje  se  Povjerenstvo  za izlaganje 
na javni uvid podataka premjera i katastarskog  
klasiranja zemljišta za  područje katastarskih  općina : 
 
- Katastarska općina             Voljice 
- Katastarska općina             Podgrađe 
    
 

II 
 

U  Povjerenstvo  za  k.o. Voljice imenuju se slijedom 
navedene osobe u sljedećem sastavu :  
 

1. Senada Čatić, predsjednik 
2. Ivana Slipac,  zamjenik predsjednika 
3. Ruža Pilić,  član 
4. Adin Čatić,  zamjenik člana 
5. Sabit Čaušević, član 
6. Semko Prijić,  član 
7. Božo Novaković, član. 

 
U Povjerenstvo  za  k.o. Podgrađe imenuje se slijedom 
navedene osobe u sljedećem sastavu  :   
 
1. Amra Brzika,  predsjednik, 
2. Ivana Slipac,  zamjenik predsjednika, 
3. Ana Matišić,  član, 
4. Adin Čatić,  zamjenika člana, 
5. Frano Rezo,  član, 
6. Josip Martinović, član, 
7. Ensar Muminović, član. 

 
III 

 
Povjerenstvo će sukladno  odredbama članka 4. Uredbe 
o izlaganju na javni uvid podataka premjera i 
katastarskog klasiranja zemljišta ( „Službene novine FBiH 
„ broj. 92/16 „) izvršiti  izlaganje na javni uvid podataka 
o nekretninama ( izlaganje podataka na javni uvid ) a 
sve u cilju usuglašavanja  stanja u popisnim listovima sa 
stvarnim stanjem na terenu.                                            

IV 
 

Prije samog izlaganja podataka na javni uvid, izvršiti će 
se shodno odredbama članka 43. naprijed navedene 
Uredbe, pripremni radovi za izlaganje podataka koji će 
obuhvatati  donošenje programa aktivnosti izlaganja 
podataka, a kojim će se utvrditi obveze svih sudionika u 
postupku izlaganja podataka,te izvršiti program 
aktivnosti  koji će obuhvatati  sve aktivnosti, kako u 
pripremnom razdoblju, tako i u razdoblju izlaganja 
podataka, s naznakom nositelja i rokova izvršenja 
pojedinih aktivnosti.  

V 
 

Povjerenstvo će oglasom odrediti mjesto i vrijeme 
početka izlaganja na javni uvid podataka i premjera 
katastarskog klasiranja zemljišta .   

 
VI 

 
Na temelju činjenica utvrđenih u postupku izlaganja 
podataka Povjerenstvo donosi  rješenje. 
Troškovi rada Povjerenstva su osigurana iz proračuna 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje i iz proračuna Federalne 
uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove 
Sarajevo. 

VII 
 

U roku od osam dana od dana završetka izlaganja 
podataka Povjerenstvo  je dužno izraditi Zapisnik  o  
završetku postupka izlaganja u tri primjerka, od kojih se 
jedan primjerak dostavlja Federalnoj upravi za 
geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo, drugi 
katastarskoj službi, a treći arhivira zajedno sa ostalom 
dokumantacijom izlaganja. Po prijemu Zapisnika  i 
obavljenoj kontroli dokumentacije nastale u postupku  
javnog izlaganja,  Federalna uprava za geodetske i 
imovinsko pravne poslove Sarajevo će izdati  akt kojim 
se potvrđuje da  je završeno  izlaganja  podataka 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 5/17     17. 07. 2017                                 Strana : 144 

premjera i katastarskog klasiranja  na  javni uvid za 
predmetnu katastarsku općinu, da je  izrađena BPIKK 
čime su se stekli uvjeti  za početak njenog održavanja i 
korištenja u postupku zamjene / uspostave zemljišne 
knjige, a sve shodno odredbama članka. 84, članka. 85. 
Uredbe  o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i 
katastarskog klasiranja zemljišta ( „ Službene novine 
FBiH „ broj. 92/16 ) . 

VIII 
 

Za  osiguranje  potrebnih  uvjeta  za  rad  Povjerenstva  
zadužuje se Općinski  načelnik . 

 
IX 

 
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti 
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izlaganje 
podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na 
nekretninama broj :01-05-244/04 od dana 02.09.2004 
godine  

X 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Broj: 01-31-78/17 
Gornji Vakuf-Uskoplje;  
06.07.2017.godine 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                       Goran Batinić, mag.nov. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
270. Na temelju članka 32.  stavak 1. i članka 110. 
stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje 
(“Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», broj: 
1/01 i 3/05) i članka 36. stavak 1. i članka 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 6. redovnoj sjednici održanoj dana  
06.07.2017. godine, donijelo je  

 
R J E Š E N J E 

o razrješenju člana Povjerenstva za statut i 
propise  Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje  

I 
 
Jozo Šekerija razrješava  se dužnosti člana Povjerenstva 
za statut i propise Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje.  

II 
 
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 
Broj;01-05-79/17 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
06.07.2017.godine                                                                           

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        

                       Goran Batinić, mag.nov. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
271. Na temelju članka 32.  stavak 1. i članka 110. 
stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje 
(“Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», broj: 
1/01 i 3/05) i članka 36. stavak 1. i članka 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 6. redovnoj sjednici održanoj dana  
06.07.2017. godine, donijelo je  

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju člana Povjerenstva za statut i 
propise  Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje  

 
I 

 
Berislav Elez, imenuje se za člana Povjerenstva za statut 
i propise Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.  
 

II 
 
Imenovani iz točke I ovog Rješenja imenuje se na 
mandatni razdoblje do isteka mandata V saziva 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

III 
 
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje». 
 
Broj;01-05-80/17 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
06.07.2017.god. 

PREDSJEDNIK 
                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                 

                       Batinić Goran, mag.nov. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Općinski načelnik: 
 
272. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-100-5/17 
Nadnevak: 24.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17 ), Općinski načelnik, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

Crvenom križu Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 

 
Crvenom križu Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 650,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 311 – Crveni križ Proračuna općine Gornji Vakuf – 
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Uskoplje za 2017. godinu za namjene – tekuće aktivnosti 
u mjesecu SVIBNJU 2017. godine. 
 

III 
  
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije  općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 
i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun  Crvenog križa broj  3060240001038634  otvoren 
u Addiko banci. 

IV 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
273. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-101-5/17 
Nadnevak: 24.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), i Odlukom o finansiranju političkih 
stranaka općine Gornji Vakuf-Uskoplje(˝Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 10/11), ), Općinski 
načelnik, donosi: 

O D  L  U  K  U 
o odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-

Uskoplje 
 
I 

 
Političkim strankama općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 
8.050,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 323 – Transfer političkim strankama Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za 
namjene – finansiranje tekućih aktivnosti stranaka i 
klubova za mjesec SVIBANJ i to kako slijedi: 
1. Transfer političkoj stranci SDA 3.500,00 KM 
2. Transfer političkoj stranci HDZ BiH 2.306,00 KM 
3. Transfer političkoj stranci SDP BiH 700,00 KM 
4. Transfer političkoj stranci DF 350,00 KM 
5. Transfer političkoj stranci HDZ 1990 676,00 KM 
6. Transfer političkoj stranci SBB 350,00 KM 
7. Transfer političkoj stranci HSP BiH 0,00 KM 
8. Transfer političkoj stranci HSS 
Stjepana Radića 

168,00 KM 

 
III 

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije  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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
274. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-102-5/17 
Nadnevak: 24.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17 ), Općinski načelnik, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Općinskom javnom pravobraniteljstvu Bugojno 

I 
 
Općinskom javnom pravobraniteljstvu Bugojno, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 
1.800,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 116 – Općinsko javno pravobraniteljstvo Bugojno 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. 
godinu za namjene – tekuće aktivnosti u mjesecu 
SVIBNJU  2017. godine. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
275. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Srednjobosanski kanton  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1502/17 
Nadnevak: 24.05.2017. godine 
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Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

HNK „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 

 
HNK „SLOGA“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 3.000,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama građana – transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene –
takmičenje u  proljetnom dijelu sezone. HNK ''Sloga'' je 
obvezna da  dostavi Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) 
Službi za gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 3060440000016147 
otvoren kod Addiko 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
276. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1259/17 
Nadnevak: 24.05.2017. godine 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
SKISO „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
SKISO „SLOGA“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama građana – transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene – za 
nastavak proljetnog dijela sezone 2016/17. SKISO 
''Sloga'' je obvezna da  dostavi Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim 
sredstvima) Službi za gospodarstvo i financije općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i 
utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 1414385320004959 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
277. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-737/17 
Nadnevak: 24.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

SRC „Motus“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
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I 
 
SRC „Motus“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama građana – transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene – za 
nabavku pomagala za rad. SRC ''Motus'' je obvezan da  
dostavi Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima (i 
kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje˝,br. 01/17).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 3382802224357469. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
278. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1475/17 
Nadnevak: 24.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

SRD „Vrbas“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 
SRD „Vrbas“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 

Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama građana – transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene – 
takmičenja. SRD ''Vrbas'' je obvezan da  dostavi Izvješće 
o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o 
utrošenim sredstvima) Službi za gospodarstvo i financije 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 3382802224393068. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
279. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1516/17 
Nadnevak: 24.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

KK „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 
KK „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 2.000,00 KM. 

 
II 

Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama građana – transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene – troškovi 
takmičenja. KK „Sloga'' je obvezna da  dostavi Izvješće o 
namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o 
utrošenim sredstvima) Službi za gospodarstvo i financije 
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općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje˝,br. 01/17).   

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 1990520009232554. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
280. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine                                                                              
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1466/17 
Nadnevak: 24.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

UP  „RADUŠA“ 
 
I 

 
UP „Raduša“, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 

 
II 

            
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi ostalim NVO- Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene –za 
organizaciju manifestacije Dani Vranice 2017. Udruženje 
je obavezno da  dostavi Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima Službi za gospodarstvo i financije općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i 
utrošku sredstava (i kopije računa o namjenski 
utrošenim sredstvima).  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 

Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje˝, br. 01/17).   

III 
             
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 3382802224305768 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
281. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1509/17 
Nadnevak: 24.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

J.U. Dom zdravlja, Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 
J.U. Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 500,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 411 – Ostala javna preduzeća i ustanove; proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za 
namjene – organizaciju predavanja na temu „Moderni 
pristup u liječenju miokarda“. Ustanova je obvezna da  
dostavi Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima (i 
kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
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ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun broj 3060240000272043  otvoren kod Addiko 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
282. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1508/17 
Nadnevak: 25.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Drpić Semri 

I 
 
Drpić Semri iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 300,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 239– Ostali grantovi pojedincima Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene – 
jednokratna novčana pomoć. 

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun 
Drpić Semre broj 3060242634447693 otvoren kod 
Addiko 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
283. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1203/17 
Nadnevak: 25.05.2017. godine 

Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Đulejmanu Husak 

 
I 

 
Đulejmanu Husak iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 
500,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 241– transferi za posebne namjene, Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za 
namjene – jednokratna novčana pomoć. (naknada za 
uginuće ovaca) 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun 
Husak Đulejmana broj 1990520068544562 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
284. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1504/17 
Nadnevak: 25.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Azemu Gvozden  

 
I 
 

Azemu Gvozden iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 300,00 KM. 
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II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se na teret 
općinskog proračuna za 2017. godinu prenošenjem 
sredstava sa ekonomskog koda 600000-rezerve na 
ekonomski kod 614239-ostali grantovi pojedincima, šifra 
komitenta 000-Azem Gvozden, svrha 146 i u planu i 
ostvarenju. (izdavanje knjige) 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva  uplatiti na račun broj  
3384002543071764 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
285. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1577/17 
Nadnevak: 25.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Maidi Pajević  

 
I 
 

Maidi Pajević iz Mostara, odobravaju se financijska 
sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu u iznosu od 500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se na teret 
općinskog proračuna za 2017. godinu prenošenjem 
sredstava sa ekonomskog koda 600000-rezerve na 
ekonomski kod 614239-ostali grantovi pojedincima, šifra 
komitenta 000-Maida Pajević, svrha 146 i u planu i 
ostvarenju. (štampanje knjige „Obavještajne studije“) 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva  uplatiti na račun broj  
3389002566318631 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
286. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1098/17 
Nadnevak: 25.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
 

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Emini Zukić 

 
I 
 

Emini Zukić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 500,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se na teret 
općinskog proračuna za 2017. godinu prenošenjem 
sredstava sa ekonomskog koda 600000-rezerve na 
ekonomski kod 614239-ostali grantovi pojedincima, šifra 
komitenta 000-Zukić Emina, svrha 146 i u planu i 
ostvarenju. (liječenje tumora) 
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva  uplatiti na račun broj  
1605027010124591 otvoren kod Vakufske 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
287. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1441-1/17 
Nadnevak: 12.05.2017. godine 
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Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

KK  „Uskopljak“, Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 

 
KK „Uskopljak“, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se na teret 
općinskog proračuna za 2017 . godinu prenošenjem 
sredstava sa ekonomskog koda 600000-rezerve na 
ekonomski kod 614324-udruga iz oblasti sporta, šifra 
komitenta 000- KK Uskopljak, cofog 085,  za namjene – 
odlazak na Balkansko prvenstvo. KK „USKOPLJAK“ Gornji 
Vakuf-Uskoplje  je obvezan da  dostavi Izvješće o 
namjenski utrošenim sredstvima  ( i kopije računa ) 
Službi za gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br.01/17).   
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog kluba broj 3382802224238935 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
288. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1271/17 
Nadnevak: 04.05.2017. godine 
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 

2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

IZ BiH, Muftijstvom travničkom, Travnik 
 
I 

 
IZ BiH, Muftijstvom travničkom, Travnik, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se na teret 
općinskog proračuna za 2017 . godinu prenošenjem 
sredstava sa ekonomskog koda 600000-rezerve na 
ekonomski kod 614319-Tekući transferi vjerskim 
zajednicama, šifra komitenta 000-muftijstvo travničko, 
cofog 086,  za namjene – organizaciju 507. Ajvatovice. 
Muftijstvo travničko  je obavezno da  dostavi Izvješće o 
namjenski utrošenim sredstvima  ( i kopije računa ) 
Službi za gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava. Korisnici proračuna koji ne opravdaju 
korištenje sredstava u 2017. godini neće moći biti 
korisnici sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno 
sa člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br.01/17).   
 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun broj 1414365320021935 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
289. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1532/17 
Nadnevak: 29.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
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općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Udrugi građana „Bistrica“, Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Udrugi građana „Bistrica“, Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 
2.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Tekući transferi udrugama građana; 
proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. 
godinu za namjene – za planske aktivnosti u 2017. 
godini. Udruženje je obavezno da  dostavi Izvješće o 
namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o 
utrošenim sredstvima) Službi za gospodarstvo i financije 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun broj 1414385320017860 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
290. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1602/17 
Nadnevak: 29.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Esmi Kuko  

 
I 

 

Esmi Kuko iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 200,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 231– Benificije za socijalnu zaštitu-nezaposlene 
porodilje, Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu za namjene – jednokratna novčana pomoć 
za porodilje. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun Šišić 
Samira broj  1414381310153096 otvoren u BBI banci.   

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
291. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1598/17 
Nadnevak: 29.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

Ani Zelić  
 
I 

 
Ani Zelić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 200,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 231– Benificije za socijalnu zaštitu-nezaposlene 
porodilje, Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu za namjene – jednokratna novčana pomoć 
za porodilje. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun broj 
3061153856303443 otvoren u Addiko banci.   
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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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
292. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1610/17 
Nadnevak: 29.05.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Vilić Branki 

 
I 

 
Vilić Branki iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 200,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 231– Benificije za socijalnu zaštitu-nezaposlene 
porodilje, Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu za namjene – jednokratna novčana pomoć 
za porodilje. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun Vilić 
Antonija broj 3382802502710512, tekući 45212739000 
otvoren u UniCredit banci.   

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
293. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1651/17 
Nadnevak: 01.06.2017. godine 
 

Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Emini Đelihođić  

 
I 

 
Emini Đelihođić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 200,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 231– Benificije za socijalnu zaštitu-nezaposlene 
porodilje, Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu za namjene – jednokratna novčana pomoć 
za porodilje. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun 
Emine Đelihođić broj  141-438-13101536-78 otvoren u 
BBI banci.    

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
294. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1646/17 
Nadnevak: 01.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

Udrugi MNK „SLOGA“, Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 
Udrugi MNK „SLOGA“, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 1.000,00 KM. 
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II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Tekući transferi udrugama građana; 
proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. 
godinu za namjene – za planske aktivnosti u 2017. 
godini. (odigravanje utakmica, treninzi, oprema i sl.) 
Udruženje je obavezno da  dostavi Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim 
sredstvima) Službi za gospodarstvo i financije općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i 
utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun broj 141-438-53200063-17 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
295. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1657/17 
Nadnevak: 02.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

Elviri Pedić 
 
I 

 
Elviri Pedić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 200,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 231– Benificije za socijalnu zaštitu-nezaposlene 
porodilje, Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 

2017. godinu za namjene – jednokratna novčana pomoć 
za porodilje. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun 
Elkaz Samira broj  40464242000 otvoren u UniCredit 
banci.    

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
296. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1658/17 
Nadnevak: 02.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Ismihani Filan  

 
I 

 
Ismihani Filan iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 200,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 231– Benificije za socijalnu zaštitu-nezaposlene 
porodilje, Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu za namjene – jednokratna novčana pomoć 
za porodilje. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun Filan 
Alije broj  21488027 otvoren u Addiko banci.    

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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297. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1670/17 
Nadnevak: 05.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

MRK „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 
MRK „SLOGA“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 2.000,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama građana – transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene – troškove 
takmičenja omladinskih selekcija. MRK ''Sloga'' je 
obvezna da  dostavi Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) 
Službi za gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 1011310000143678 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
298. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine                                                                              
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 

Broj: 02-14-1680/17 
Nadnevak: 05.06.2017. godine 
     
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

UDRUGI ZA INFORMIRANJE „X MEDIA“ 
 
I 

 
Udrugi za informiranje X MEDIA; Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 
500,00 KM. 

II 
             
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi ostalim NVO- Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene –za 
tekuće aktivnosti. Udruženje je obavezno da  dostavi 
Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima Službi za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava (i kopije 
računa o namjenski utrošenim sredstvima).  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

              
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 3060242692279869 
otvoren kod Addiko 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
299. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1674/17 
Nadnevak: 05.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
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2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

Heleni Zeko  
 
I 

 
Heleni Zeko iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 200,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 231– Benificije za socijalnu zaštitu-nezaposlene 
porodilje, Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu za namjene – jednokratna novčana pomoć 
za porodilje. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun Milić 
Marije broj  45213595000 otvoren u UniCredit banci.    

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
300. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1677/17 
Nadnevak: 05.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Azemini Kehić 

 
I 

 
Azemini Kehić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 200,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 231– Benificije za socijalnu zaštitu-nezaposlene 

porodilje, Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu za namjene – jednokratna novčana pomoć 
za porodilje. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun 
Duratbeegović Azemine broj  1414381310068706 
otvoren u BBI banci.    

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
301. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1698/17 
Nadnevak: 08.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf 
 

I 
 
Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf, Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. 
godinu u iznosu od 300,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 319 – Tekući transferi vjerskim zajednicama, 
proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. 
godinu za namjene – za organizaciju iftara ilmijje. MIZ 
Gornji Vakuf je obvezan da  dostavi Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim 
sredstvima) Službi za gospodarstvo i financije općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i 
utrošku sredstava. Korisnici proračuna koji ne opravdaju 
korištenje sredstava u 2017. godini neće moći biti 
korisnici sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno 
sa člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
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ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun broj 1414385320000594 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
302. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1712/17 
Nadnevak: 08.06.2017. godine 
      
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17 ), Općinski načelnik, d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

o odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

JU Dječiji vrtić „Zvončić“, Gornji Vakuf-Uskoplje 
I 

 
JU Dječiji vrtić „Zvončić“, Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 
5.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 411 – Predškolski odgoj,  Proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene – tekuće 
troškove. 

III 
  
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije  općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 
i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun  JU Dječiji vrtić „Zvončić“ broj  3060242540394844  
otvoren u Hypo Alpe Adria Bank. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
303. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1726/17 
Nadnevak: 08.06.2017. godine 

Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik, d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Melvedini Kamber 

 
I 

 
Melvedini Kamber iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 
200,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 231– Benificije za socijalnu zaštitu-nezaposlene 
porodilje, Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu za namjene – jednokratna novčana pomoć 
za porodilje. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun 
Kamber Ahmeda broj  141-438-13101555-21 otvoren u 
BBI banci.    

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
304. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1752/17 
Nadnevak: 14.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Mevlidi Mršić 

 
I 

 
Mevlidi Mršić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 200,00 KM. 
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II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 231– Benificije za socijalnu zaštitu-nezaposlene 
porodilje, Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu za namjene – jednokratna novčana pomoć 
za porodilje. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun broj  
141-438-13101560-06 otvoren u BBI banci.    

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
305. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1738/17 
Nadnevak: 14.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
  

O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Fatimi Gafić 

 
I 

 
Fatimi Gafić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 200,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 231– Benificije za socijalnu zaštitu-nezaposlene 
porodilje, Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu za namjene – jednokratna novčana pomoć 
za porodilje. 

III 
 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun 
Gafić Muamera broj 141-438-13101346-66 otvoren u 
BBI banci.    

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
306. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1732/17 
Nadnevak: 14.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

J.U. Ljekarna, Gornji Vakuf-Uskoplje 
I 

 
J.U. Ljekarna, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 2.000,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 411 – Ostala javna preduzeća i ustanove; proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za 
namjene – nabavka precizne vage i dr. Ustanova je 
obvezna da  dostavi Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) 
Službi za gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava. Korisnici proračuna koji ne opravdaju 
korištenje sredstava u 2017. godini neće moći biti 
korisnici sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno 
sa člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun broj  3382802200319123 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
307. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
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Broj: 02-14-1750/17 
Nadnevak: 14.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

JU Centru za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-
Uskoplje 

 
I 

 
JU Centru za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-
Uskoplje, odobravaju se financijska sredstva iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. 
godinu u iznosu od 9.000,00 KM. 

II 
 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 411 – Ostala javna preduzeća i ustanove, proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za 
namjene – za nabavku opremem za Sportsku dvoranu 
Gornji Vakuf-Uskoplje. JU  je obvezna da  dostavi 
Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije 
računa o utrošenim sredstvima) Službi za gospodarstvo i 
financije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana 
po primitku i utrošku sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun broj 1414385320010585 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
308. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1771/17 
Nadnevak: 14.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 

br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

KK „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 
KK „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se 
financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 2.000,00 KM. 

 
II 

 
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama građana – transferi 
organizacijama iz oblasti sporta proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene – 
ODLAZAK NA TURNIR U AUSTRIJU. KK „Sloga'' je 
obvezna da  dostavi Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) 
Službi za gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku 
sredstava.  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini u skladu sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 1990520009232554. 

 
IV 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                   Sead Čaušević, prof. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
309. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine                                                                              
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1761/17 
Nadnevak: 14.06.2017. godine 
       
 
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 
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O D  L  U  K  U 
O odobravanju sredstava iz Proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 
Udrugi mladih Bebara, Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Udrugi mladih Bebara,  Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 
1.200,00 KM. 

II 
            
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi ostalim NVO- Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene –za 
organizaciju turnira u košarci „Demirović Mustafa-Mujo“. 
Udruženje je obavezno da  dostavi Izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima Službi za gospodarstvo i financije 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po 
primitku i utrošku sredstava (i kopije računa o namjenski 
utrošenim sredstvima). Korisnici proračuna koji ne 
opravdaju korištenje sredstava u 2017. godini neće moći 
biti korisnici sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno 
sa člankom 4. Odluke o izvršenju proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

             
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 1414385320010294 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
310. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine                                                                              
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1753/17 
Nadnevak: 14.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

JOB „Unija veterana“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
I 

 

JOB „Unija veterana“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju 
se financijska sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 3.000,00 KM. 

 
II 

            
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama građana – transferi 
udrugama građana proisteklim iz rata, Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene –
organizaciju manifestacije „Dani deblokade“ Gornji Vakuf 
2017. Udruženje je obavezno da  dostavi Izvješće o 
namjenski utrošenim sredstvima Službi za gospodarstvo i 
financije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana 
po primitku i utrošku sredstava (i kopije računa o 
namjenski utrošenim sredstvima).  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

             
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 1995230076015703 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
311. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine                                                                              
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1746/17 
Nadnevak: 14.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

Udruzi branitelja i invalida domovinskog rata 
liječenih od PTSP-a, Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Udruzi branitelja i invalida domovinskog rata liječenih od 
PTSP-a, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se financijska 
sredstva iz Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu u iznosu od 500,00 KM. 
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II 
            
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama građana – transferi 
udrugama građana proisteklim iz rata, Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene –za 
planske aktivnosti. Udruženje je obavezno da  dostavi 
Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima Službi za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava (i kopije 
računa o namjenski utrošenim sredstvima).  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

             
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga broj 3382802224211096 
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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
312. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine                                                                              
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-14-1744/17 
Nadnevak: 14.06.2017. godine 
       
Na temelju članka 112. Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ˝, 
br. 1/01,3/05), a u svezi sa člankom 11. i 13. Odluke o 
izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje˝, br. 01/17), Općinski načelnik , d o n o s i : 

 
O D  L  U  K  U 

O odobravanju sredstava iz Proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu 

Organizaciji RVI Gornji Vakuf,  Gornji Vakuf-
Uskoplje 

 
I 

 
Organizaciji RVI Gornji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, 
odobravaju se financijska sredstva iz Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu u iznosu od 
2.000,00 KM. 

II 
            
Sredstva iz točke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 
614 324 – Transferi udrugama građana – transferi 

udrugama građana proisteklim iz rata, Proračuna općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje za 2017. godinu za namjene –
učešće na sportskim igrama RVI SBK-a. Udruženje je 
obavezno da  dostavi Izvješće o namjenski utrošenim 
sredstvima Službi za gospodarstvo i financije općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i 
utrošku sredstava (i kopije računa o namjenski 
utrošenim sredstvima).  
Korisnici proračuna koji ne opravdaju korištenje 
sredstava u 2017. godini neće moći biti korisnici 
sredstava proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
narednoj proračunskoj 2018. godini sukladno sa člankom 
4. Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje za 2017. godinu, (˝Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje˝, br. 01/17).   

 
III 

             
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 
gospodarstvo i financije općine Gornji Vakuf – Uskoplje, i 
ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro 
račun navedenog udruga 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. 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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