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Temeljem članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u FBiH ("Službene novine F BiH",
broj:49/06), članka 24. Zakona o unutarnjoj trgovini
("Službene novine F BiH", broj:40/10), članka 11. Zakona
o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine F BiH",
broj:32/09), Zakona o turističkoj djelatnosti ("Službene
novine F BiH", broj:32/09), članka 40. Zakona o obrtu
i srodnim djelatnostima ("Službene novine F BiH",
broj:35/09) i članka 25. Statuta općine Kupres ("Službeni
glasnik općine Kupres", broj:20/08). općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj dana 02.07.2015. godine,
donosi:

272/13 od 19.03.2013 godine i članka 25. Statuta općine
Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“,broj:20/08)
Općinsko vijeće općine Kupres , na prijedlog Općinskog
načelnika , na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana
15.09.2016.godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni odluke o utvrđivanju radnog vremena
u ugostiteljskoj djelatnosti, turističkoj djelatnosti,
djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti, trgovinskoj
djelatnosti, igara za zabavu i igara na sreću na
području općine Kupres

Odobrava se prodaja neizgrađenog građevnog zemljišta
u obuhvatu Regulacionog plana sportskih terena i pratećih
sadržaja „Čajuša“ Kupres u vlasništvu Općine Kupresu
označene kao:

Članak 1.
U odluci o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj
djelatnosti, turističkoj djelatnosti, djelatnosti obrta i
srodnih djelatnosti, trgovinskoj djelatnosti, igara za zabavu
i igara na sreću na području općine Kupres ("Službeni
glasnik općine Kupres", broj 24/10) u članku 5. dodaje se
stavak 2 koji glasi:
"Pravne i fizičke osobe -ovlaštene osobe- mogu podnijeti
zahtjev nadležnoj općinskoj službi za produženje radnog
vremena ugostiteljskog objekta do 02 sata narednog
dana."

Z A K LJ U Č A K
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Kupresu radi izgradnje sportskih
terena i pratećih sadržaja „Čajuša“ Kupres
I.

Parcela broj 5 koja se sastoji od:
- k.č. 1/140 zv. „SUHA POLJINA “ pašnjak – 3. klase,
u površini od 2119 m2 ,
- k.č. 1/21 zv. „SUHA POLJANA “ pašnjak – 3.
klase, u površini od 2693 m2 , upisane u P.L. br. 147 k.o.
Malovan ,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela,što po
zemljišnom-knjižnom stanju odgovara:
k.č. 1/140 zv.pašnjak „SUHOPOLJINA “, u površini
od 2119 m2, upisane u el.z.k.ul.br.424 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera), vlasnik Općina Kupres sa 1/1
dijela,
k.č. 1/21 zv. pašnjak „SUHOPOLJINA“, u površini
od 2693 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 290 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera), vlasnik Općina Kupres sa 1/1
dijela, na kojima je predviđena izgradnja sportskih terena
i pratećih objekata ,ukupne površine 4812 m2 ;

Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju neizmjenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja objavit
će se u Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01-22-56/15
Kupres, 02.07.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim
pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj:66/13 i
100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja
za raspolaganje nekretninama u vlasništvu federacije
BiH,županija,općina i gradova („Službene novine
Federacije BiH“, broj:17/14), članka 2. i 5. Odluke o
postupku,načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama
u vlasništvu općine Kupres („Službeni glasnik općine
Kupres“,broj: 31/15) ,Odluke o objavi javnog poziva u
svrhu iskazivanja interesa za izgradnju sportskih terena i
pratećih sadržaja u Š.R.C. „ČAJUŠA“ Kupres broj: 02-23-

Parcela broj 6 koja se sastoji od:
- k.č. 1/128 zv. „SUHA POLJANA “ pašnjak – 3. klase,
u površini od 152 m2 ,
- k.č. 1/141 zv. „SUHA POLJANA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 974 m2 ,
- k.č. 1/131 zv. „SUHA POLJANA“ pašnjak – 3.
klase, u površini od 4426 m2, upisane u P.L. br. 147 k.o.
Malovan ,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela,što po
zemljišnom-knjižnom stanju odgovara:
k.č. 1/128 zv . pašnjak „SUHOPOLJINA “ , u površini
od 152 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 290 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera), vlasnik Općina Kupres sa 1/1
dijela
k.č. 1/141 zv. pašnjak „SUHOPOLJINA“, u površini
od 974 m2,
k.č. 1/131 zv. pašnjak „_SUHOPOLJINA , u površini
od 4426 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 424 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera),vlasnik Općina Kupres sa 1/1
dijela, na kojima je predviđena izgradnja sportskih terena
i prateći objekata ,ukupne površine 5552 m2;
Parcela broj 7 koja se sastoji od:
- k.č. 1/162 zv. „SUHA POLJANA “ pašnjak – 3. klase,
u površini od 1564 m2,
- k.č. 1/152 zv. „SUHOPOLJINA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 7475 m2,
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- k.č. 1/143 zv. „SUHA POLJANA“ pašnjak – 3.
klase, u površini od 1517 m2, upisane u P.L. br. 147 k.o.
Malovan ,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela,što po
zemljišnom-knjižnom stanju odgovara:
k.č. 1/162 zv. pašnjak SUHOPOLJINA“ , u površini
od 1564 m2, upisane u el.z.k.ul.br.290 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera) ,vlasnik Općina Kupres sa
1/1 dijela,
k.č. 1/152 zv. pašnjak „SUHOPOLJINA“, u površini
od 7475 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 296 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera) ,vlasnik Općina Kupres sa
1/1 dijela,
k.č. 1/143 zv. pašnjak SUHOPOLJINA“ , u površini
od 1517 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 424 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera) ,vlasnik Općina Kupres sa
1/1 dijela, na kojima je predviđena izgradnja sportskih
terena i pretećih objekata ,ukupne površine 10556 m2 ;
Parcela broj 8 koja se sastoji od:
- k.č. 1/26 zv. „SUHA POLJANA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 4458 m2,
- k.č. 1/117 zv. „SUHO POLJINA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 683 m2, upisane u P.L. br. 147 k.o. Malovan
,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela,što po zemljišnomknjižnom stanju odgovara
k.č. 1/26 zv. pašnjak „SUHOPOLJINA“ , u površini
od 4458 m2 ,
k.č. 1/117 zv. pašnjak „SUHOPLOJINA“ , u površini
od 683 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 424 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera), vlasnik Općina Kupres sa
1/1 dijela, na kojima je predviđena izgradnja sportskih
terena i preteći objekat ,ukupne površine 5141 m2 ;
Parcela broj 9 koja se sastoji od:
- k.č. 1/163 zv. „SUHA POLJANA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 1540 m2 ,
- k.č. 1/153 zv. „SUHOPOLJINA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 6635 m2 ,
- k.č. 1/144 zv. „SUHA POLJANA“ pašnjak – 3.
klase, u površini od 2043 m2, upisane u P.L. br. 147 k.o.
Malovan ,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela,što po
zemljišnom-knjižnom stanju odgovara
k.č. 1/163 zv. pašnjak „SUHOPOLJINA“ , u površini
od 1540 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 290 k.o. Malovan
(po podacima starog premjera) ,vlasnik Općina Kupres
sa 1/1 dijela k.č. 1/153 zv. pašnjak „SUHOPOLJINA“
, u površini od 6635 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 296 k.o.
Malovan (po podacima starog premjera) ,vlasnik Općina
Kupres sa 1/1 dijela
k.č. 1/144 zv.pašnjak „SUHOPLJINA“ , u površini
od 2043 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 424 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera), vlasnik Općina Kupres sa 1/1
dijela, na kojima je predviđena izgradnja sportskih terena
i preteći objekat ,ukupne površine 10218 m2 ;
Parcela broj 10 koja se sastoji od:
- k.č. 1/164 zv. „SUHA POLJANA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 1589 m2 ,
- k.č. 1/154 zv. „SUHOPOLJINA“ pašnjak –3. klase,
u površini od 6061 m2,
- k.č. 1/145 zv. „SUHA POČJANA“ pašnjak – 3.
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klase, u površini od 2556 m2, upisane u P.L. br. 147 k.o.
Malovan ,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela,što po
zemljišnom-knjižnom stanju odgovara k.č. 1/164 zv.
pašnjak „SUHOPOLJINA“, u površini od 1589 m2,
upisane u el.z.k.ul.br. 290 k.o. Malovan (po podacima
starog premjera), vlasnik Općina Kupres sa 1/1 dijela, k.č.
1/54 zv. pašnjak „SUHOPOLJINA“, u površini od 6061
m2, upisane u el.z.k.ul.br.296 k.o. Malovan (po podacima
starog premjera), vlasnik Općina Kupres sa 1/1 dijela, k.č.
1/145 zv. pašnjak „SUHOPOLJINA“ , u površini od 2556
m2, upisane u el.z.k.ul.br. 424 k.o. Malovan (po podacima
starog premjera),vlasnik Općina Kupres sa 1/1 dijela, na
kojima je predviđena izgradnja sportskih terena i pretećih
objekata ,ukupne površine 10206 m2 ;
Parcela broj 11 koja se sastoji od:
- k.č. 1/16 zv. „SUHA POLJANA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 6606 m2 ,
- k.č. 1/19 zv. „SUHOPOLJINA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od17330 m2 ,
- k.č. 1/22 zv. „SUHA POLJANA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 12226 m2,
- k.č. 1/134 zv. „SUHA POLJANA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 14372 m2,
- k.č. 1/118 zv. „SUHO POLJINA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 7956 m2,
- k.č. 1/111 zv. „SUVA POLJANA“ pašnjak – 3. klase,
u površini od 10014 m2,
- k.č. 1/104 zv. „SUHOPOLJANA“ pašnjak – 3.
klase, u površini od 1960 m2, upisane u P.L. br. 147 k.o.
Malovan ,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela,što po
zemljišnom-knjižnom stanju odgovara
- k.č. 1/16 zv. pašnjak „SUHOPOLJINA“, u površini
od 6606 m2,
- k.č. 1/104 zv.pašnjak „SUHOPOLJINA“ , u površini
od 1960 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 290 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera) ,vlasnik Općina Kupres sa 1/1
dijela,
- k.č. 1/19 zv.pašnjak „SUHOPOLJINA“, u površini
od 17330 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 296 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera), vlasnik Općina Kupres sa
1/1 dijela,
- k.č. 1/22 zv. pašnjak„SUHOPOLJINA“, u površini
od 12226 m2 ,
- k.č. 1/134 zv.pašnjak „SUHOPOLJINA“, , u površini
od 14372 m2,
- k.č. 1/118 zv. pašnjak „SUHOPOLJINA“, u površini
od 7956 m2, upisane u el.z.k.ul.br. 424 k.o. Malovan (po
podacima starog premjera),vlasnik Općina Kupres sa 1/1
dijela,
- k.č. 1/111 zv. pašnjak „SUHOPOLJINA“, , u površini
od 10014 m2 , upisane u el.z.k.ul.br. 293 k.o. Malovan
(po podacima starog premjera) ,vlasnik Općina Kupres
sa 1/1 dijela, na kojima je predviđena izgradnja sportskih
terena i pratećih objekata ,ukupne površine 70.464 m2 .
Ukupna površina svih zemljišnih parcela koje su
predmet prodaje iz točke I. ovog Zaključka ,parcele broj:
5.,6.,7.,8.,9.,10. i 11. je: 116.949.00 m2 ukupne početne
prodajne cijene 85.372,77 KM ili 0,73 KM/m2.
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Dostavljena prijava mora glasiti za sve naprijed
navedene parcele tj. za ukupnu površinu zemljišta.

Zakonu o prostornom uređenju HBŽ („Narodne novine
HBŽ“,broj:12/14) .

II.

VI.

Općinski načelnik
putem Službe za opću
upravu,društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove
pripremiti potrebne podatke, raspisat će javni natječaj za
prodaju nekretnina navedenih u točci I. ovog Zaključka
koji će se objaviti u jednoj od dnevnih tiskovina, na
oglasnoj ploči općine Kupres i to najmanje 15 dana od dana
predviđenog za održavanje licitacije. Primjerak natječaja
o licitaciji istovremeno će biti objavljen i na oglasnoj/im
ploči/ama naseljenog mjesta gdje se nekretnine nalaze,
kao i na Internet stranici općine Kupres.

Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Kupres
zaključi kupoprodajni ugovor sa kupcem čija ponuda bude
najpovoljnija, a nakon pribavljenog mišljenja općinskog
pravobraniteljstva.
Ako ponuditelj javnog nadmetanja odustane od
zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat jamstvenog
iznosa.
Ponuditelj u javnom nadmetanju čija je ponuda
prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu)
cijenu za predmetno zemljište (uz umanjenje jamstvenog
iznosa) uplatiti do zaključivanja ugovora o prodaji.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora,
troškove upisa prijenosa vlasništva i poreza na promet
nekretnina snosi kupac.

III.
Postupak prodaje zemljišta iz točke I. ovog zaključka
izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem-licitacijom.
Licitaciju će provest Povjerenstvo za provođenje
licitacije u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku
javnog natječaja za raspolaganje nekretnina u vlasništvu
Federacije Bosne i Hercegovine,županija,općina i gradova
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:17/14) i Odluke o
postupku,načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama
u vlasništvu općine Kupres („Službeni glasnik općine
Kupres“,broj:31/15).

VII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljen u Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01-31-1-80/16
Kupres, 15.09. 2016
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

IV.
***
Najpovoljniji ponuđač za nekretnine iz točke I. ovog
zaključka obavezuje se da će izgraditi sportske terene
i prateće sadržaje ŠRC „Čajuša“ Kupresu u roku od 60
mjeseci od dana potpisivanja ugovora te se obavezuje da
u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi
bankovno jamstvo na iznos od 10 % iznosa procijenjene
vrijednosti zemljišta sa potrebnim ulaganjima u uređenje
i opremanje (1.199.896,74 KM ), utvrđene u Elaboratu
broj: 30/16, kolovoz 2016. godine od stalnog sudskog
vještaka građevne struke Josip Petrović dipl.inž.građ.,
sa kojeg će biti povučena sredstva od strane Općine
Kupres ukoliko ne ispuni svoju obavezu vezanu za rok
izgradnje sportskih terena i pratećeg sadržaja ŠRC
„Čajuša“ Kupresu. Vlasnik nekretnine ne može izvršiti
pravo uknjižbe u zemljišnim knjigama nadležnog suda
u Tomislavgradu i upisa činjenice posjeda u katastarskoj
evidenciji općine Kupres dok ne dostavi navedeno
bankovno jamstvo. Navedeno ograničenje će se upisati u
Zemljišnim knjigama u teretovnom listu.
V.
Početna prodajna tržišna cijena za neizgrađeno
građevno zemljište iz točke I. ovog Zaključka utvrđena
je sukladno nalazu odnosno elaboratu broj: 30/16,
kolovoz 2016. godine od stalnog sudskog vještaka
građevne struke Josip Petrović dipl.inž.građ. , kao i ostala
ulaganja u uređenje,pripremanje i opremanje ostalog
dijela neuređenog građevnog zemljište iz točke I. ovog
zaključka, koje je obvezan izvršit investitor sukladno

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim
pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj:66/13
i 100/13),članka 10. Odluke o načinu i uvjetima
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“,broj:31/15) , Općinsko
vijeće općine Kupres, donosi
R J E Š E NJ E
o formiranju Povjerenstva za provođenje postupka
javnog nadmetanja (licitacija) i prodaji neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kupresu
radi izgradnje sportskih terena i pratećih sadržaja
„Čajuša“ Kupres u k.o. Malovan
I
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka
javnog nadmetanja (licitacija) i prodaji neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kupresu
radi izgradnje sportskih terena i pratećih sadržaja Š.R.C.
„Čajuša“ Kupres u k.o. Malovan u Općini Kupres u
sastavu:
•
•
•
•
•
•

Miro Lovrić, predsjednik Povjerenstva ,
Marija Ivković, član Povjerenstva,
Miro Pašalić, član Povjerenstva ,
Pero Čičak, zamjenik predsjednika Povjerenstva,
Branka Ivić, zamjenik člana Povjerenstva,
Ilija Barišić, zamjenik člana Povjerenstva.
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Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za
potrebe Povjerenstva imenuje se :
Bosiljka Mihaljević, tehnički tajnik.
II
Zadatak Povjerenstva je da sukladno Zakonu o
stvarnim pravima u Federaciji BiH(„Službene novine
Federacije BiH“, broj:66/13 i 100/13),Pravilniku o
postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama
u vlasništvu Federacije BiH, županija,općina i gradova
(“Službene novine Federacije BiH“, br. 17/14),Odluke o
postupku,načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama
u vlasništvu općine Kupres („Službeni glasnik općine
Kupres“,broj: 31/15) i Zaključka o prodaji neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kupresu radi
izgradnje sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“
Kupres broj: 01-31-1-80/16, od 15.09. 2016.godine,
izvrši provođenje postupka Javnog nadmetanja (licitacija)
– prodaje za nekretnine koje su u vlasništvu Općine
Kupres.
III
Po obavljenom postupku prodaje nekretnina u postupku
javnog nadmetanja (livitacije) koje su u vlasništvu Općine
Kupres ,a sukladno članku 10. stavak 3. Odluke o načinu i
uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine
Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“,broj:31/15)
obavezno je podnijeti Izvješće o obavljenoj licitaciji i
rezultatima iste.
IV.
Mandat Povjerenstva iz članka I ovog Rješenja traje do
okončanja postupka.
Broj: 01-31-1-81/16
Datum,15.09.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 363. Zakona o stvarnim pravima
(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
broj: 66/13 i 100/13), članaka 2., 3., 5. i 24. stavak 5.
Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja
nekretninama neposrednom pogodbom ili zamjene
nekretnina koje su u vlasništvu općine Kupres, broj:0102-1-140/14 od 19.11.2014.godine („Službeni glasnik
općine Kupres“,broj 31/15), i članka 25. Statuta općine
Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“,broj 20/08),
Općinsko vijeće Kupres rješavajući u postupku prodaje
nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja
građevinske čestice , na sjednici održanoj dana 15.09.2016.
godine,donosi
ZAKLJUČAK
o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom

I
Odobrava se prodaja neposrednom pogodbom
nekretnina u vlasništvu Općine Kupres ul. Vukovarska
br.2. Kupres, i to zemljište:
k.č. 3/176 zv. „Kupres“- ostalo neplodno zemljište
, u površini od 57 m2, upisana u P.L. br. 191, k.o.
Kupres ,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela , što po
zemljišnom-knjižnom stanju odgovara (po podacima
starog premjera),
k.č. 3/176 zv. „Kupres“ neplodno, u površini od 57 m2
upisana u el.z.k.ul.br. 2297 k.o. Kupres vlasnik Općina
Kupres sa 1/1 dijela.
II
Procijenjena tržišna prodajna cijena građevnog zemljišta
iz točke I. ovog Zaključka temelji se na Elaboratu procjene
tržišne vrijednosti k.č. 3/176 k.o. Kupres broj: 28/16
srpanj 2016.godine, stalnog sudskog vještaka građevinske
struke Josip Petrović, iz Tomislavgrada i iznosi 34,50 KM
/ m2 i za 57 m2 ukupno iznosi 1.966,50 KM (slovima:je
dnatisućadevetstotinašezdesetšest i 50/100 konvertibilnih
maraka).
III
Za prodanu nekretninu iz točke I ovog Zaključka dužna
je Zoran (Ante) Vrgoč iz Kupresa prije potpisivanja
Ugovora platiti kupoprodajnu cijenu u ukupnom iznosu
od 1.966,50 KM (slovima:jednatisućadevetstotinašez
desetšest i 50/100 konvertibilnih maraka) na depozitni
račun općine Kupres broj na račun općine Kupres
broj:1549995000149263 kod Intesa Sanpaolo banka d.d.
PJ Kupres -prihod od prodaje općinskog građevinskog
zemljišta-vrsta prihoda- 722431 proračunska organizacija
- 0001002.
IV
Na nacrt ugovora o prodaji nekretnine mišljenje daje
Općinsko pravobraniteljstvo Tomislavgrad.
Primjerak Ugovora o prodaji nakon notarske obrade
dostavlja se i općinskom javnom pravobraniteljstvu.
V
Ugovor o prodaji nekretnine iz točke I. ovog zaključka
sastavlja se u pisanom obliku i u formi notarski obrađene
isprave, nakon pribavljenog mišljenja Općinskog
pravobraniteljstva iz točke IV ovog zaključka.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Kupres
potpiše notarski obrađen ugovor o prodaji nekretnine
neposrednom pogodbom iz točke I. ovog zaključka.
Ugovor o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
iz točke I. ovog zaključka obvezno sadrži odredbu o
izdavanju tabularne isprave (klauzula intabulandi) radi
uknjižbe prava vlasništva u zemljišnu knjigu.
Porezna obaveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora
iz točke I. ovog zaključka.
Obveznik plaćanja na promet nekretnina i troškova
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cjelokupnog postupka , osim troškova procjene vrijednosti
nekretnine, je kupac nekretnine.
Broj: 01-31-1-82/16
Kupres, 15.09. 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članaka 13. i 35. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine F BiH“,broj: 49/06 i 51/09) , članka
25. Statuta Općine Kupres („Službeni glasnik općine
Kupres“, broj:20/08) i članka 5. Odluke o proglašenju
općeg interesa broj:01-02-132/14 od 19. studenog 2014
. godine, Općinsko vijeće Općine Kupres na svojoj
redovnoj sjednici broj 25. održanoj dana 15.09.2016.
godine, donosi
ODLUKU
o davanju na korištenje poslovnih objekata i
zemljišta Agronomskom i prehrambeno tehnološkom
fakultetu Sveučilišta u Mostaru u svrhu izgradnje
Agronomskog instituta za zootehniku u Kupres
Članak 1.
Daju se na korištenje Agronomskom i prehrambeno
tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u svrhu
izgradnje Agronomskog instituta za zootehniku u Kupres
(U daljnjem tekstu:Institut ) poslovni objekti i zemljište
koji se nalaze na području općine Kupres na lokaciji
zvanoj Poganac ,koji obuhvaćaju slijedeće katastarske
čestice:
k.č.1208,1209, upisane u P.L: 282 k.o. Otinovci a
što odgovara iste k.č. upisane u z.k.ul. broj 113 k.o.
Otinovci,
k.č. 1218 upisana u P.L: 282 k.o. Otinovci a što odgovara
iste k.č. upisane u z.k.ul. broj 222 k.o. Otinovci,
k.č. 1227/2 upisane u P.L: 281 k.o. Otinovci a
što odgovara iste k.č. upisane u z.k.ul. broj 222 k.o.
Otinovci,
k.č. 1225,1226,1223/1 upisane u P.L: 282 k.o. Otinovci
a što odgovara iste k.č. upisane u z.k.ul. broj 256 k.o.
Otinovci,
k.č. 1227/2,1224/1 i 1222 upisane u P.L: 282 k.o.
Otinovci a što odgovara iste k.č. upisane u z.k.ul. broj 526
k.o. Otinovci,
Općina Kupres zadržava pravo vlasništva nad objektima
i zemljištem navedenim u stavku 1. ovog članka.
Članak 2.
Objekti i zemljište navedeni u članku 1. stavak 1. Odluke
daju se na korištenje na određeno vrijeme 30 godina i bez
naknade, a isti će se koristiti u svrhu obavljanja djelatnosti
Instituta.
Članak 3.
Na temelju ove odluke ,Načelnik općine Kupres i

ovlašteni predstavnik Agronomskog i prehrambeno
tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru sklopit će
Ugovor međusobnim pravima i obavezama Općine Kupres
i Instituta o korištenju objekata i zemljišta iz članka 1.
ove Odluke , kojim će se definirati uvjeti korištenja
objekata i zemljišta kao i naknada za komunalne usluge
i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije
,grijanja ,vode ,telefona ,odvoza otpada i drugih obaveza
nastalih korištenjem poslovnog prostora iz članka 1.
ove Odluke), te prava općine kao vlasnika istih. Ugovor
o međusobnim pravima i obavezama Općine Kupres i
Instituta o korištenju objekata i zemljišta iz članka 1. ove
Odluke je sastavni dio ove Odluke i donošenjem Odluke
o davanju na korištenje poslovnih objekata i zemljišta
Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu
Sveučilišta u Mostaru u svrhu izgradnje Agronomskog
instituta za zootehniku u Kupres od strane Općinskog
vijeća .smatra se da je dana suglasnost na tekst Ugovora
sukladno članku 5. o proglašenju općeg interesa broj:0102-5-132/14 od 19.11.2014. godine („Službeni glasnik
Općine Kupres“,broj: 31/15).
Članak 4.
Dan sklapanja Ugovora o međusobnim pravima i
obavezama Općine Kupres i Instituta o korištenju objekata
i zemljišta smatra se kao dan predaja nekretnine/a u posjed
Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu
Sveučilišta u Mostaru i početak korištenja objekata i
zemljišta iz članka 1. Ove Odluke.
Članak 5.
Institut je dužan na pismeni zahtjev općine Kupres , a
u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva , vratiti
u posjed općini Kupres objekte i zemljište navedene u
članku 1. ove Odluke ukoliko Institut prestane sa radom
ili se predmetne nekretnine koristi protivno Ugovoru
međusobnim pravima i obavezama Općine Kupres i
Instituta o korištenju objekata i zemljišta iz članka 1. ove
Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u Službenom glasilu općine
Broj: 01-31-1-71/16
Datum, 15.09.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 41. i članka 43. stavak 3. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine Hercegbosanske
županije“, broj:12/14) i članka 25. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“, broj 20/08), Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. 09.2016.godine,
donosi:
ODLUKU
o vikend naselju Čajuša 1
odnosno o vikend naselju Rustine I i Rustine II
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Članak 1.
Pored uvjeta navedenih u tekstualnom i grafičkom
dijelu Regulacionih planova Rustine I, izrađenog 1983.
godine i Rustine II, izrađenog 1985. godine od strane
R.O. “Plan” i R.O “Projekat” iz Sarajevo kojima Služba
raspolaže, a objedinjenih elaboratom izrađenim 2005.
godine,od strane “Moj Dom” iz Tomislavgrada, dodaju se
sljedeći urbanističko-tehnički uvjeti:
-Pomoćni objekti u smislu ove Odluke su:montažni
objekti, kamini, nadstrešnice, ljetne kuhinje, spremišta,
drvarnice, i dr. objekti namijenjeni redovitoj uporabi
vikend objekta.
Pomoćni objekti mogu se postavljati na cijeloj parceli,
u zadnjem dijelu parcela koje po veličini, obliku, stupnju
izgrađenosti, dispoziciji ostalih objekata na parceli i sl.
omogućavaju funkcioniranje tih pomoćnih objekata,
pod uvjetom da se time bitno ne narušava izgled uličnog
fronta.
Svaki pojedinačni slučaj izgradnje zasebnog pomoćnog
objekta mora biti detaljno sagledan i definiran kroz izradu
urbanističko-tehničkih uvjeta.
-Maksimalni gabariti objekta/objekata u horizontalnoj
projekciji ne može biti veći od 7,5 m X 7,0 m do
koeficijenta iskorištenosti 1,00, tamo gdje veličina i oblik
građevinske parcele to dozvoljavaju.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku općine Kupres”.
Broj: 01-23-1-85/16
Dana, 15.09.2016.god.

Pomoćni objekti mogu se postavljati na cijeloj parceli,
u zadnjem dijelu parcela koje po veličini, obliku, stupnju
izgrađenosti, dispoziciji ostalih objekata na parceli i sl.
omogućavaju funkcioniranje tih pomoćnih objekata,
pod uvjetom da se time bitno ne narušava izgled uličnog
fronta.
Svaki pojedinačni slučaj izgradnje zasebnog pomoćnog
objekta mora biti detaljno sagledan i definiran kroz izradu
urbanističko-tehničkih uvjeta.
- u stavku 5. iza teksta “-Maksimalni gabariti u
horizontalnoj projekciji ne može biti veći od 5,0 mX6,0m
do 7,0mX10,0m” dodaje se “ do koeficijenta iskorištenosti
1,00”.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku općine Kupres”.
Broj: 01-23-1-86/16
Datum, 15.09.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Ntemelju članka 40. 44. Zakona o prostornom uređenju
(“Narodne novine HBŽ”, broj 12/14) i članka 25. Statuta
općine Kupres (“Službeni glasnik Općine Kupres”, broj:
20/08) Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
15.09.2016.godine, donosi:
ODLUKU (NACRT)
o izmjeni i dopuni Regulacionog plana Kupres
po zahtjevu Remze (Muharema) Mandžuka

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 44. stavak 3. i 4. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine Hercegbosanske županije“,
broj:12/14) i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 15.09.2016.godine, donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju
Regulacijskog plana vikend naselja
“Čajuša 2”,
Članak 1.
U Odluci o provođenju Regulacijskog plana vikend
naselja “Čajuša-2”, broj:01-50/03; od 23.04.2003. godine,
u članku 11. dodaje se novi stavak :
-Pomoćni objekti u smislu ove Odluke su:montažni
objekti, kamini, nadstrešnice, ljetne kuhinje, spremišta,
drvarnice, i dr. objekti namijenjeni redovitoj uporabi
vikend objekta.

Članak 1.
Ovom Odlukom usvajaju se izmjene i dopune
Regulacionog plana po zahtjevu Remze Mandžuka.
Članak 2.
Izmjena i dopuna Regulacionog plana odnosi se na
izmjenu grafičkog priloga plana parcelacije sukladno
stanju na terenu, odnosno definiranje građevinskih parcela
sukladno izgrađenim objektima i već asfaltiranoj ulici, sa
označenim k.č.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog izrađen od
strane društva za urbanističko arhitektonske djelatnosti
“ENING” d.o.o. Livno.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana
usvajanja iste a objavit će se u Službenom glasniku općine
Kupres.
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Broj: 01-23-1-88/16
Kupres; 15.09.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u F BiH (“Službene novine F BiH 49/06”),
članaka 25. Statuta općine Kupres (“Službeni glasnik
općine Kupres broj:20/08”), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj 15. 09.2016.godine, donosi:
ODLUKU
Članak 1.
S ciljem osiguranja boljih općih uvjeta poslovanja i
življenja svih pravnih i fizičkih osoba ovom Odlukom
utvrđuje se da vlasnik odnosno investitor koji, radi
ostvarivanja svojih poslovnih interesa odnosno obavljanja
djelatnosti ima potrebu za izgradnjom/postavljanjem
odnosno rekonstrukcijom ili nadogradnjom podzemnih
i nadzemnih instalacija i uređaja i opreme dužan je
nadležnoj Službi podnijet uz priloge propisane Zakonom
i ovjeren situacioni snimak-prikaz trase već postojećih
(u koliko postoje) i ucrtat trasu za instalacije uređaje i
opremu koju će graditi, sa urađenom identifikacijom k.č. ,
dokazom o vlasništvu zemljišta, nekretnine ili pravnom
interesu na predmetnoj lokaciji.
Situacioni snimak, gore navedeni ima se smatrati kao
izvod iz odgovarajućeg plana, odnosno stručna ocjena iz
članka 62. stavak 3. Zakona.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku općine Kupres”.

Gorica-Livna Gorička cesta bb. p.p.22 iz Livna s druge
strane a sve kako slijedi:
k.č. 531/1 zv. „ VELIKA OBADINA “ Oranica/Njiva
– 4. klase, u površini od 14750 m2, upisane u P.L. br. 430
k.o. Kupres ,posjednik FRANJEVAČKI SAMOSTANLivno sa 1/1 dijela,što po zemljišnom-knjižnom stanju
odgovara k.č. 531/1zv. oranica „VELIKA NJIVAOBADINA „“ , u površini od 14750 m2, upisane u el.z.k.ul.
br. 1741 k.o. Kupres (po podacima starog premjera) ,
vlasnik SAMOSTAN REDA OTACA FRANJEVACA U
GORICI ,KOTAR LIVNO sa 1/1 dijela , ovu nekretnine
daje Općini Kupres, koja je vlasnik i posjednik:
- k.č. 1276/23 zv. „KADINA GLAVICA“ livada – 5.
klase, u površini od 6962 m2, upisana u P.L. br.191, k.o.
Kupres ,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela , što po
zemljišnom-knjižnom stanju odgovara
- k.č. 1276/23 zv. livada „KADINA GLAVICA“ , u
površini od 6962 m2 upisana u el.z.k.ul.br. 604 k.o. Kupres
(po podacima starog premjera) , vlasnik i posjednik
Općina Kupres sa 1/1 dijela ,a koju nekretninu Općina
Kupres daje u zamjenu za nekretninu FRANJEVAČKOG
SAMOSTANA Gorica-Livno iz Livna.
II
Procijenjena tržišna vrijednost građevinskog zemljišta
iz točke I. ovog zaključka temelji se na Elaboratu procjene
vrijednosti k.č. 1276/23 k.o. Kupres broj: 31-2/16 rujan
2016.godine , stalnog sudskog vještaka građevinske struke
Josip Petrović, iz Tomislavgrada te ista iznosi 5.082,26
KM (slovima:pettisućaosamdesetdvije i 26/100 KM), i
Elaboratu procjene vrijednosti k.č. k.č. 531/1 k.o.
Kupres broj: 31-1/16 rujan 2016.godine , stalnog sudskog
vještaka građevinske Josip Petrović, iz Tomislavgrada te
ista iznosi 6.195,00 KM (slovima:šesttisućastodevedeset
pet i 0/100 KM)
III

Broj: 01-23-1-87/16
Datum, 15.09.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Općinsko vijeće Kupres na 23. sjednici održanoj
24.02.2016.godine, rješavajući u predmetu zamjene
nekretnina po službenoj dužnosti, na temelju članka 25.
Statuta općine Kupres (“Službeni glasnik općine Kupres “,
broj 20/08), članka 363. st. 4. Zakona o stvarnim pravima
FBiH (“Sl. novine FBiH”, broj 66/13 i 100/13) , članka 2.
i 24. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja
nekretninama neposrednom pogodbom ili zamjene
nekretnina koje su u vlasništvu općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“,broj:31/15), d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
Odobrava se zamjena nekretnina između Općine
Kupres sa jedne strane i FRANJEVAČKI SAMOSTAN

Za zamijenjene nekretnine iz točke I. ovog Zaključka
dužna je Općina Kupres prije potpisivanja Ugovora
o zamjeni platiti razliku procijenjene tržišne cijene
iz točke II. ovog zaključka u iznosu od 1.112,74 KM
(slovima: jednatisućastotinudvanaest i 74/100 konvertibilnih
maraka) na račun vlasnika i posjednika FRANJEVAČKI
SAMOSTAN Gorica-Livno iz Livna koji on dostavi.
IV
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Kupres
potpiše notarski obrađen ugovor o zamjeni nekretnina.
Na nacrt ugovora o prodaji nekretnina mišljenje daje
Općinsko pravobraniteljstvo Tomislavgrad.
Ugovor o zamjeni obvezno sadrži odredbu o izdavanju
tabularne isprave ( klauzula intabulandi) radi uknjižbe
prava vlasništva u zemljišnu knjigu.
Broj: 01-31-1-79/16
Kupres, 15.09. 2016.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
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Na temelju članka 14. i 25. Statuta općine Kupres
(˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj dana 15.09. 2016.
godine donosi
ODLUKU
o zaštiti Dana kosidbe na Kupresu „Strljanice“
kao nematerijalne kulturne baštine
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se Dani kosidbe na Kupresu
„Strljanica“ kao nematerijalna kulturna baština općine
Kupres.
Članak 2.
Ovom Odlukom pokreće se i postupak uvrštavanja Dana
kosidbe na Kupresu „Strljanice“ na listu nematerijalne
kulturne baštine HBŽ, Federacije Bosne i Hercegovine,
Bosne i Hercegovine i UNESCO-a.
Članak 3.
Zadužuje se Općinski načelnik i nadležne općinske
službe da u skladu s pozitivnim zakonskim propisima
pokrenu postupak uvrštavanja Dana kosidbe na Kupresu
„Strljanice“ na listu nematerijalne kulturne baštine u
institucijama navedenim u članku 2. ove Odluke.

II
Ovo suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-77/16
Kupres; 15.09.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 104. stavak 3. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj
5/98), i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj:20/08), Općinsko vijeće
općine Kupres, na sjednici održanoj 15.09.2016. godine
d o n o s i,
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Javne ustanove
Centar za socijalni rad Kupres
I.
ZDRAVKO MIOČ, iz Kupresa, imenuje se za
ravnatelja, Javne ustanove Centar za socijalni rad Kupres.
Mandat ravnatelja iz točke I. ovog Rješenja traje
četiri(4) godine od dana imenovanja.

Članak 4.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se
objaviti na oglasnoj ploči i u Službenom glasniku općine
Kupres.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
obavit će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

a

Broj: 01-02-5- 84/16
Kupres, 15.09. 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Broj: 01- 34-78/16
Kupres; 15.09. 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Na temelju članka 52. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine Hercegbosanske županije“
broj: 08/09) i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), a po zahtjevu
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pahuljica“iz Kupresa,
Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. rujna
2016. godine donijelo je

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine,
razmatralo je Informaciju o rješavanju statusa braniteljske
populacije. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda
Vijeće je donijelo sljedeći:

S U G LA S N O S T
na Odluku o imenovanju ravnatelja
predškolske ustanove

Z a k lj u č a k
I

I
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća, broj:
24/16, od 19.05.2016. godine, za imenovanje Snježane
Ravančić na mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića „Pahuljica“
Kupres.
Ista ispunjava propisane uvjete za obnašanje dužnosti
ravnatelja Dječjeg vrtića.

Vijeće je usvojilo Informaciju o rješavanju statusa
braniteljske populacije.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
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Broj: 01-41-76/16
Kupres, 15. rujna 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. rujna 2016.
godine, razmatralo je Izvješće o radu civilne zaštite sa
mjerama i prijedlozima mjera, problemima deminiranja
na području općine Kupres i stanju protupožarne zaštite.
Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je
donijelo sljedeći:
Z a k lj u č a k
I
Vijeće je usvojilo Izvješće o radu civilne zaštite sa
mjerama i prijedlozima mjera, problemima deminiranja
na području općine Kupres i stanju protupožarne zaštite.

III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku općine Kupres”.
Broj: 01-23-1-89/16
Kupres: 15.09.2016.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine,
razmatralo je Izvješća o radu inspekcija
a) Izvješće o radu tržišno-ugostiteljsko prometnog
inspektora
b) Izvješće o radu građevinsko-komunalnog inspektora
c) Izvješće o radu inspektora za poljoprivredu, lov,
ribolov i šumarstvo
Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je
donijelo sljedeći:

II
Z a k lj u č a k
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj : 01-23-8-75/16
Kupres, 15. rujna 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(“Službeni glasnik općine Kupres”: broj:20/08) Općinsko
vijeće Kupres, na sjednici održanoj dana 01.srpnja 2014.
god.,po zahtjeva Ilije Svalina usvojilo je Odluku o
usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Kupres
vezano za istu, na sjednici održanoj 15. 09. 2016.godine,
donijelo je:

I
Vijeće je usvojilo Izvješća o radu inspekcija
a) Izvješće o radu tržišno-ugostiteljsko prometnog
inspektora
b) Izvješće o radu građevinsko-komunalnog inspektora
c) Izvješće o radu inspektora za poljoprivredu, lov,
ribolov i šumarstvo
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj : 01-34-6-74/16
Kupres, 15. rujna 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

ZAKLJUČAK
I
Vijeće je prihvatilo grafički prilog izmjena i dopuna
Regulacionog plana Kupres iz tehničkih razloga, koje je
izrađeno i ovjereno od strane društva za arhitektonskourbanističke djelatnosti Ening d.o.o Livno.

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine,
razmatralo je Informaciju o radu Šumarije Kupres. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći:
Z a k lj u č a k

II
I
Ovaj zaključak je sastavni dio Odluku o usvajanju
izmjena i dopuna Regulacionog plana Kupres broj:01-231-102/14, od 01.07.2014. godine.

Vijeće je usvojilo Informaciju o radu Šumarije
Kupres.

KUPRES, 2016./17.

Stranica 13

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-26-1-73/16
Kupres, 15. rujna 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Kupres“,broj 20/08) i Odluci o usvajanju izmjena i
dopuna regulacionog plana za usklađivanje stanja na
terenu i važećeg regulacionog plana po zahtjevu Zorana
Vrgoča iz Kupresa broj:01-23-1-67/15 od 02.07.2015.
godine Općinsko vijeće Kupres rješavajući u postupku
preuzimanja izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
iz posjeda Zorana Vrgoč iz Kupresa, u svrhu izgradnje
puta sukladno regualacionom planu radi privođenja
trajnoj namjeni, na sjednici održanoj dana 15.09. 2016..
godine d o n o s i
R J E Š E NJ E

Temeljem člana 42. stav 1., 2., 3.,4.,i 5. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine Hercegbosanske
županije“, broj 12/14), i članka 118. Statuta općine
Kupres («Službeni glasnik općine Kupres», broj
20/08 ) Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
15.09.2016. godine, razmatralo je Nacrt odluke o izmjena
i dopuni Regulacionog plana Kupres, po zahtjevu Remze
Mandžuka, pa nakon rasprave donijelo
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće Kupres prihvaća Nacrt odluke o
izmjena i dopuni Regulacionog plana Kupres, po zahtjevu
Remze Mandžuka,
2. Nacrt navedene Odluke upućuje na javni uvid i
javnu raspravu, javni uvid će se obavljati na oglasnoj
ploči svakim radnim danom u periodu od 30 dana, a javna
rasprava će se održati u Sali za sastanke Općine Kupres.
3. Zadužuje se Općinski načelnik, skupa sa nositeljem
pripreme da u periodu od 30 dana , (gore navedenom)
organizira provođenje javnog uvida, putem oglasne ploče
i/ili sredstava javnog informiranja, i dr, prijem pismenih
prijedloga, mišljenja i sugestija, obavljat će se na
prijemnom uredu u šalter sali općine Kupres.
4. O rezultatima javnog uvida i javne rasprave i
rasprave na sjednici Općinskog vijeća Općinski načelnik
će izvjestiti Općinsko vijeće.
5. Općinski načelnik će skupa sa nositeljem izrade,
prilikom utvrđivanja Prijedloga izmjena i dopuna
Regulacionog plana uzeti u obzir primjedbe i mišljenja
iznesene u periodu i postupku javnog izlaganja i javne
rasprave, kao i mišljenja i prijedloge iznijete tokom
rasprave na sjednici Općinskog vijeća, te će skupa
sa nositeljem izrade, obrazložiti razloge zbog kojih
eventualno nisu prihvaćeni pojedini prijedlozi i mišljenja
koji su iznijeti u javnoj raspravi.
6. O realizaciji ovog zaključka starat će se općinski
načelnik.
Broj: 01-23-1-90/16
Datum, 15.09.2016.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 24. Zakona o građevinskom
zemljištu (“Sl.Novine F BiH“,br. 25/03 i 67/05 ) , članka
25. Statuta općine Kupres, („Službeni glasnik općine

I
Iz posjeda Vrgoč Zorana pok. Ante iz Kupresa,
preuzima se neizgrađeno građevinsko zemljište a radi
privođenja trajnoj namjeni, i to:
k.č. 3/175 zv. „Kupres-Put“ – ostalo neplodno zemljište
,u površini 17,00 m2, ,upisana u P.L. 1639 k.o. Kupres
,posjednik Vrgoč „Ante“ Zoran iz Kupresa sa 1/1 dijela
,(koje je bilo u sastavu izgrađene građevinske parcele k.č.
koje su činile 6/11 iz el.z.k.ul.br. 1631 (ranije z.k.ul.br.
1243 iste k.o.o) k.o. Kupres,upisane u p.l. br. 1017 k.o
Kupres) što po zemljišnom-knjižnom stanju odgovara
(po podacima starog premjera)
k.č. 3/175 zv. neplodno „Kupres- Put“ , u površini od
17 m2 upisana u el.z.k.ul.br. 1506 k.o. Kupres,državno
vlasništvo sa 1/1 dijela,,sa upisanim pravom korištenja
Vrgoč (Ante) Zoran sa 1/1 dijela.
II
Za preuzeto zemljište dosadašnji nositelji prava
korištenja iz točke I. ovog rješenja ima pravo na
naknadu koja će se odrediti u posebnom postupku,nakon
pravomoćnosti ovog rješenja ( članak 69. stavak 4. Zakona
o građevinskom zemljištu).
III
Nakon pravomoćnosti ovog Rješenja , na parcelama
odnosno k.č.-eovima iz točke I. dispozitiva ovog Rješenja ,
Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Livno – Odjeljenje
suda u Tomislavgradu i Služba za opću upravu, ,društvene
djelatnosti,imovinsko pravne poslove,katastar i geodetske
poslove općine Kupres,brisat će se ranije izvršeni upisi i
na istima izvršiti upis:Državno vlasništvo sa 1/1 dijela –
pravo korištenja/raspolaganja u korist općine Kupres sa
1/1 dijela.
O b r a z l o ž e nj e
Preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta označenog u točki I. ovog Rješenja izvršeno je
radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni koja će uslijediti
nakon izvršenog preuzimanja u postupku formiranja
građevinske parcele u skladu sa Regulacionim planom i
Odluci o izmjeni i dopuni Odluke važećeg regulacionog
plana Kupres broj:01-23-75-/11 od 11.05.2011.
godine,radi formiranja građevinske parcele i puta u čiji
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sastav pripadaju dijelovi preuzetog zemljišta,te da se za
utvrđeni dio od 17 m2 koji treba preuzeti daje dio parcele
koja je općinsko vlasništvo površine 57 m2 a koja pripada
parceli na kojoj Zoran Vgroč ima izgrađenu kuću. .
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja,nadležni organ uprave za imovinsko pravne
poslove saslušao je nositelje prava korištenja na
izgrađenom građevinskom zemljištu odnosno dijelu koji je
predviđen za izgradnju puta, Zorana Vrgoča, koji je izjavio
da je suglasan da se preuzme k.č. nastala usvajanjem
Odluke o usvajanju izmjena i dopuna regulacionog plana
za usklađivanje stanja na terenu i važećeg regulacionog
plana po zahtjevu Zorana Vrgoča iz Kupresa broj:01-231-67/15 od 02.07.2015.godine i to dijela odcijepljene
parcele iz članka I. ovog rješenja a da mu se u skladu
sa navedenom odlukom proda ili dodijeli druga parcela
za preuzeto a koja je predviđena u površini od 57 m2 za
formiranje građevinske parcele njegovoj k.č. 3/32 čiji je
on vlasnik i na kojoj ima izgrađenu obiteljsku kuću, te
je utvrđeno da je ta razlika oko 40 m2 veća površina od
one koja mu se preuzima ,a što će se riješiti u drugom
postupku,te je spreman istu razliku i platiti.
Imajući u vidu sve navedeno riješeno je kao u
dispozitivu ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:Protiv ovog Rješenja kao
akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba,
ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred
Županijskim sudom u Livnu u roku od 30 dana od dana
primitka Rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u
dva primjerka.
Broj:01-31-1-83/16
Kupres ,15.09. 2016.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Temeljem članka 25. stavak 1. točka 16. Statuta općine
Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj: 20/08), i
članka 152. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službeni
glasnik općine Kupres» broj: 10/2004), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine,
donijelo je :
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća
I
Za predsjednika Općinskog vijeća Kupres imenuje se
MLAĐEN PAVLICA.
II
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01-05-1-104/16
Kupres; 20.12. 2016. godine
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Zoran Lovrić
***
Temeljem članka 25. stavak 1. točka 16. Statuta
općine Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
20/08), i članka 152. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća («Službeni glasnik općine Kupres» broj: 10/2004),
Općinsko vijeće Kupres na sjednice održanoj 20. prosinca
2016. godine, donijelo je :
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika predsjednika
Općinskog vijeća

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na konstituirajućoj sjednici održanoj 30.
studenog 2016. donijelo je sljedeći:

Za zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Kupres
imenuje se ZORAN LOVRIĆ.

Z a k lj u č a k

II

I

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».

Vijeće je jednoglasno donijelo zaključilo da se
konstituirajuća sjednica nastavi u što kraćem roku kad se
za to steknu uvjeti i dogovori između političkih stranaka.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-02-5-102/16
Kupres, 30. studenog 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

I

Broj: 01-05-1-105 /16
Kupres; 20.12. 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
30. studenog 2016. godine d o n i j e l o j e:
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R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje i
dodjelu javnih priznanja
I
U Povjerenstvo za izbor i imenovanje i dodjelu javnih
priznanja Općinskog vijeća Kupres imenuju se:
•
•
•
•
•

Filip Zrno, predsjednik
Domagoj Turalija
Goran Vrgoč
Stipo Ćurković
Fikret Ugarak

Članak 1.
U odluci o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika,
nosioca izvršnih funkcija, profesionalnih angažiranih
savjetnika, državnih službenika i namještenika u
Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj:29/13), mijenja
se članak 2. i glasi:
Izabrani i imenovani dužnosnici iz članka 1. stavka 2.
ove Odluke razvrstavaju se u tri (tri) platna razreda.
Za platne razrede utvrđuju se koeficijenti za plaću kako
slijedi:
PLATNI RAZRED
KOEFICIJENTI

II
Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 50.
Poslovnika Općinskog vijeća.
III
Mandat članova povjerenstva iz članka 1. ovog rješenja
vezan je za mandat vijećnika u Općinskom vijeću.
IV
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01-05-1- 101/16
Kupres; 30. 11. 2016. godine. godine

- I. platni razred...........................……... 7,80
- II. platni razred .........................….... ... 6,50
- III. platni razred......................................6,40
U platne razrede utvrđene u prethodnom stavku
razvrstavaju se radna mjesta izabranih i imenovanih
dužnosnika Općine Kupres i to:
1. I. platni razred obuhvaća radno mjesto
-Općinski načelnik,
3. II. Platni razred obuhvaća radno mjesto
- Predsjednik Općinskog vijeća
2. III. platni razred obuhvaća radno mjesto
- Savjetnik Općinskog načelnika
Članak 2.
U Članku 3. stavak 1. i stavak 2. mijenjaju se i glase:

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na osnovu člana 20. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 35/05), člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 49/06), člana 1., 5., 9.,20., 21., 43., 59., 60.,
62., 63. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti
Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 45/10 i 111/12), Uredbe o naknadama koje nemaju
karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”,
broj 63/10, 22/11, 66/11), i članka 25. Statuta općine
Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“, broj: 20/08),
Općinsko vijeće Općine Kupres na sjednici održanoj dan
29.12.2016.godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke
o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika,
nosioca izvršnih funkcija, profesionalnih angažiranih
savjetnika, državnih službenika i namještenika u
Jedinstvenom općinskom organu uprave
Općine Kupres

Rukovodeći i ostali državni službenici se razvrstavaju
u devet (9) platnih razreda. Za platne razrede utvrđuju se
koeficijenti za plaću kako slijedi:
PLATNI RAZRED
KOEFICIJENTI
- I. platni razred.……………................ 6,50
- II. platni razred.………….....................6,20
- III. platni razred .................………......5,70
- IV. platni razred...................……….....4,60
- V. platni razred....................………......4,50
- VI. platni razred....................……….....4,30
- VII. platni razred....................….…… ..4,10
- VIII. platni razred.................………......3,90
- IX. Platni razred .....................................3,70
Radna mjesta rukovodećih i ostalih državnih službenika
u skladu sa člankom 2. Odluke, razvrstavaju se u platne
razrede:
I. platni razred obuhvaća radno mjesto
– Tajnik općinskog vijeća
II. platni razred obuhvaća radno mjesto
– Tajnik organa državne službe
III. platni razred obuhvaća radno mjesto
- Pomoćnik načelnika
4. IV. platni razred obuhvaća radno mjesto
- Šef temeljne ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi
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rukovodeći državni službenik
5. V. platni razred obuhvaća radno mjesto
– Šef unutarnje organizacijske jedinice
6. VI. platni razred obuhvaća radno mjesto
– Općinski inspektor
7. VII. platni razred obuhvaća radno mjesto
– Stručni savjetnik
8. VIII. platni razred obuhvaća radno mjesto
- Viši stručni suradnik
9. IX. platni razred obuhvaća radno mjesto
- Stručni suradnik
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,objavit
će se na oglasnoj ploči i „Službenom glasniku Općine
Kupres“,
Broj: 01-14-1-114/16
Kupres, 29.12.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F
BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15), članka
18. Zakona o načelima lokalne samouprave („Službene
novine F BiH”, broj: 49/06) i članka 25. Statuta Općine
Kupres („Službeni glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08),
Općinsko vijeće Kupres, na sjednici održanoj dana
29.12.2016. godine, d o n o s i
ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
KUPRES ZA 2016. GODINU

prihodi i drugi prihodi i primici te rashodi utvrđeni za
financiranje javnih izdataka na razini Općine na temelju
zakonskih i drugih propisa.
U Računu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplate
dugova uzetih radi
uravnoteženja salda bilance prihoda i rashoda
Proračuna.
Članak 3.
Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od:
1) P r i h o d a
- poreza koji su utvrđeni zakonom,
- neporeznih prihoda kao što su prihodi od poduzetništva
i imovine,
- administrativne i sudske naknade i pristojbe i novčane
kazne,
- prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i
ostalih poslova proračunskih korisnika.
2) R a s h o d a
- za zaposlene, kao što su tekući izdaci za plaće,
naknade,
- izdaci za materijal i usluge,
- tekući transferi i plaćanje kamata,
- za subvencije, pomoći i naknade,
- kapitalni transferi.
U Računu financiranja iskazuju se primici od
financijske i nefinancijske imovine, inozemnih i domaćih
potpora (transferi) i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci
za financijsku i nefinancijsku imovinu i za otplatu zajmova
i kredita.
Članak 4.

Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i
primitaka te rashoda izdataka Proračuna Općine Kupres
za 2016.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo
izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i
garancija, upravljanje javnim dugom, te financijskom i
nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih
korisnika, ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju
Proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obveza
te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i plana
razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i
Račun financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i
izdataka proračunski korisnika raspoređenih u tekuće
i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu. U
Računu prihoda i rashoda iskazuju se porezni i neporezni

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim
korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni
za korisnike sredstava na pojedinim ekonomskim
kodovima.
Proračunski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti
samo za namjene koje su određene Proračunom, a sukladno
svom godišnjem financijskom planu i po dinamici
utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.
Članak 5.
Proračun će se izvršavati po sljedećim prioritetima:
1. otplate kredita i kamata,
2. plaće i naknade troškova uposlenih,
3. neposredne obveze za robu i usluge,
4. transferi javnim poduzećima i javnim ustanovama,
5. kapitalni izdaci,
6. ostalo.
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Članak 6.
Žurni i nepredviđeni proračunski izdaci koji se pojave
tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava
tekuće pričuve utvrđene u Proračunu.
Proračunska izdvajanja za tekuću pričuvu ne smiju
preći 3% ukupnih prihoda, isključujući primitke
Članak 7.
Izvješća o utrošku financijskih sredstava iz Tekuće
pričuve podnose se Općinskom vijeću polugodišnje,
zajedno sa izvješćem o izvršenju proračuna za navedeni
period, sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju
i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:
69/14).
Članak 8.
Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog
propisa, poveća djelokrug ili nadležnost proračunskog
korisnika što zahtijeva i povećana sredstva ili se osnuje
novi proračunski korisnik, sredstva za njegove troškove
osiguravaju se iz Tekuće pričuve Proračuna.
Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog
propisa, umanji djelokrug ili nadležnost proračunskog
korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili sam
proračunski korisnik prestane postojati, neutrošena
sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću pričuvu
Proračuna ili na proračunskog korisnika koji preuzme
njegove poslove.
Članak 9.
Proračunskim korisnicima nije dozvoljeno stvarati
obveze, odnosno rashode ili opterećenja proračunskih
pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja proračunskih
pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog u
operativnom proračunu za tog proračunskog korisnika.
Članak 10.
Sredstva na poziciji ”Bruto plaće i naknade” osiguravaju
se na temelju Zakona o plaćama i naknadama u organima
vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 45/10 i 111/12).
Sredstva sa pozicije “Naknade troškova uposlenih”
osiguravaju se na temelju Zakona o plaćama i naknadama
u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10 i 111/12),
Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11,
66/11 i 51/12), Općeg kolektivnog ugovora na teritoriju
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH”, br. 54/05 i 62/08) i Kolektivnog
(Granskog) ugovora za službenike organa uprave i sudske
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 23/00, 50/00, 97/13, 18/16,48/16 i
89/16).

Članak 11.
Visina dnevnica, naknada troškova za službena
putovanja koji nastanu u vezi sa službenim putovanjima
određuje se na temelju Uredbe o naknadama za službena
putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10,
9/11, 80/11, 11/16 i 50/16).
Članak 12.
Postupak nabave roba, radova i usluga će se obavljati
u skladu sa Zakonom o javnim nabavama Bosne i
Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 39/14).
Članak 13.
Sredstva namijenjena za financiranje političkih
subjekata će se rasporediti tako da 40% od predviđenog
iznosa pripada političkim subjektima, koji su zastupljeni
u Općinskom vijeću Kupres, u jednakim iznosima, a 60%
prema broju vijećnika u Općinskom vijeću, na dan dodjele
mandata.
Članak 14.
Prijenos planiranih sredstava – grantova vršit će se
na temelju validne financijske dokumentacije, odnosno
na temelju pismenog odobrenja ( zaključka) općinskog
načelnika, sukladno raspoloživim sredstvima
Članak 15.
Izdvajanja za kapitalne izdatke vršit će se po zaključku
Općinskog načelnika prema programu utvrđenih investicija
u Proračunu, vodeći računa o prioritetima projekata,
te dinamici priljeva sredstava za njihovo financiranje.
Sredstva se ne mogu prebacivati dobavljačima po ugovoru
ili računu za poslove za koje nije proveden postupak javne
nabavke.
Članak 16.
Zaduživanje općine vrši se u skladu s odredbama
čl. 67. do čl.70. Zakona o proračunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Općine se mogu zadužiti u zemlji
i inozemstvu u svrhu financiranja kapitalnih investicija
ukoliko zadovoljavaju posebne kriterije.
Članak 17.
Svi proračunski korisnici dužni su u roku od 20 dana po
isteku tromjesečja sačiniti tromjesečna izvješća i dostaviti
ih nadležnoj općinskoj službi za poslove financija, a
godišnje izvješće najkasnije do 30. ožujka naredne
godine.
Članak 18.
Nadležna općinska služba za financije obvezna je
podnijeti izvješće Općinskom načelniku o izvršenju
Proračuna za prvo polugodište do kraja mjeseca kolovoza.

Stranica 18

KUPRES, 2016./17.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka treba da sadrži:
- prikaz fiskalnog stanja
-usporedni prikaz utvrđenih i stvarnih prihoda i
izdataka, te objašnjenja mogućih razlika,
- prijedlog i mjere za poboljšanje stanja prema nastalim
okolnostima.
Članak 19.
Općinski načelnik ima pravo i obvezu odbiti sve zahtjeva
za prijenos sredstava koji nisu sukladni s ovom Odlukom,
po obimu, strukturi i dinamici odobrenih proračunskih
rashoda i koji nisu utemeljeni na odgovarajućim odlukama
i procedurama utvrđenim ovom Odlukom.

razdoblju prethodne godine, a najviše do tromjesečnog
prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik da do iznosa iz
članka 2. ove Odluke izvrše raspored ostvarenih prihoda
na korisnike proračuna Općine Kupres za navedeno
razdoblje.
Članak 4.
Proračunski korisnici ne mogu započeti nove ili
proširene programe i aktivnosti dok se ne donese
proračun.

Članak 20.
Članak 5.
Financijske obveze preuzete u ime i za račun Općine u
skladu sa zakonom i drugim propisima čine dug Općine i
obveze Općine.
O visini zaduživanja Općine i garancija Općine odlučuje
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika.
Članak 21.
Odgovorna osoba proračunskog korisnika kaznit će se
za prekršaj koji napravi, sukladno odredbama članka 78.
Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Članak 22.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “ Službenom glasniku Općine Kupres”, a
primjenjivat će se na fiskalnu 2016. godinu.
Broj: 01-14-2-108/16
Kupres, 29.12. 2016.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
Na temelju članka 35. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F
BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15) i članka
25. točka 3. Statuta Općine Kupres ( “Službeni glasnik
Općine Kupres”, broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj 29.12. 2016. godine d o n o s i :

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljena u „Službenom glasniku Općine Kupres“ i
primjenjivat će se od 01. siječnja 2017. godine.
Broj: 01-14-2-111/16
Kupres, 29.12.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine F BiH“, broj 35/05), članka 2. Uredbe o načelima
za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva tijela državne službe
u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“, broj
6/14), članka 118. Statuta Općine Kupres („Sl. glasnik
Općine Kupres“, broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres
na sjednici održanoj 29.12.2016. godine po prijedlogu
Općinskog načelnika, donosi
ODLUKU
o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u
općinskom tijelu uprave Općine Kupres
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

ODLUKU
o privremenom financiranju Općine Kupres
Članak 1.
Do donošenja konačne odluke o usvajanju Proračuna
Općine Kupres za 2017. godinu, privremeno se, na temelju
ove Odluke nastavlja financiranje poslova, funkcija i
programa korisnika proračuna, a najdulje do 31.03.2017.
godine.
Članak 2.
Privremeno financiranje potreba za navedeno razdoblje
vršit će se razmjerno sredstvima utrošenim u istom

Ovom Odlukom utemeljuju se službe za upravu,
uređuje njihov naziv, broj, nadležnost, rukovođenje i
unutarnje ustrojstvo.
Članak 2.
Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog
djelokruga općine kao i drugih upravnih i stručnih poslova
koji su zakonom stavljeni u nadležnost općine, utemeljuju
se općinske službe za upravu i to:
Služba za gospodarstvo, financije i inspekcijske
poslove,
Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne
poslove i katastar ,
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Služba za društvene djelatnosti, opću upravu,
imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu.
Službe za upravu iz prethodnog stavka temeljne su
organizacijske jedinice i zajedno sa općinskim načelnikom
čine Jedinstveno općinsko tijelo uprave Općine Kupres.
II. NADLEŽNOST SLUŽBI ZA UPRAVU
Članak 3.
U Službi za gospodarstvo, financije i inspekcijske
poslove osigurava se izvršavanje zakona, podzakonskih
akata i drugih propisa iz oblasti poduzetništva,
poljoprivrede, obrta, trgovine, turizma i ugostiteljstva;
- provodi se prvostupanjski upravni postupak i donose
pojedinačni upravni akti u navedenim oblastima;
- vrše inspekcijski poslovi u oblasti trgovine, turizma,
ugostiteljstva, urbanizma , graditeljstva i komunalne
djelatnosti;
- obavljaju se poslovi iz nadležnosti komunalnog
redarstva;
- provodi propisani postupak u cilju davanja u zakup i
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem;
- provodi se postupak utvrđivanja minimalno-tehničkih
uvjeta opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje
gospodarske djelatnosti;
- uspostavlja, vodi i ažurira propisana evidencija i
registri te provodi postupak izdavanja
uvjerenja iz djelokruga službe;
- obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se
odnose na planiranje, praćenje i izvješćivanje o izvršenju
Proračuna;
- vode se računovodstveni i knjigovodstveni poslovi,
poslovi bankarskog sustava, sustava
plaćanja i platni promet;
- vodi se općinska riznica i svi poslovi vezani za
poslovanje riznice Općine;
- obavljaju poslovi interne revizije;
- pripremaju se propisi i drugi akti iz djelokruga službe
koje podnosi na usvajanje Općinskom
vijeću i Općinskom načelniku;
- prati stanje i predlažu mjere za poboljšanje stanja u
javnim poduzećima čiji je osnivač općina;
- daju mišljenja i sugestije kod izrade propisa koje
usvajaju nadležna tijela Županije i Federacije;
- pripremaju se i dostavljaju analize i studije;
- pripremaju se i dostavljaju informacije o eksternim
aktima;
- vrše se aktivnosti vezano za koordinaciju i rad
Općinskog razvojnog tima (ORT), partnerske grupe i
drugih tijela u svim fazama strateškog planiranja sukladno
Metodologiji za integrirano planiranje razvoja;
- prikupljaju se informacije o eksternom financiranju
razvojnih programa i projekata iz domaćih i inozemnih
izvora;
- provode se statistička istraživanja u oblastima iz svoje
nadležnosti sukladno Programu statističkih istraživanja
od interesa za Federaciju BiH;
- izrađuju se informacije, analize, izvješća i drugi

stručni materijali iz svog djelokruga;
- ostvaruje suradnju s mjesnim zajednicama, udruženjima
građana i nevladinim organizacijama u cilju izrade
informativnih i strateških dokumenata iz djelokruga
Službe;
- vrše i drugi poslovi koje joj u zadaću stavi Općinsko
vijeće i Općinski načelnik.
Članak 4.
U Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne
poslove i katastar osigurava se izvršavanje zakona,
podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti za koju je
utemeljena;
- provodi se prvostupanjski upravni postupak i donose
pojedinačni upravni akti u navedenim oblastima;
- izvršavaju se zakoni, opći akti i drugi propisi iz
oblasti urbanizma, prostornog uređenja, korištenja
građevinskog zemljišta, cestovnog prometa i javnih cesta,
zaštite okoliša, utvrđivanja i provođenja politike uređenja
prostora, korištenja građevinskog zemljišta, geodetskih
poslova, katastra nekretnina i katastra zemljišta;
- vrši se izdavanje uvjerenja, provođenje promjena
na zemljištu i računalna obrada podataka na provođenju
promjena na katastarskim planovima i operatu;
- vrši se izdavanje kopija podataka premjera;
- vrše poslovi održavanja premjera i drugi geodetski
poslovi;
- vrši se izvršavanje zadataka utvrđenih metodologijom
za uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog
registra prostornih jedinica;
- vrše se stručni poslovi u pripremi, donošenju i
provođenju prostorno-planske dokumentacije (prostorni
plan, urbanistički plan, regulacijski plan, urbanistički
projekti i planovi parcelacije), izdavanja lokacijskih
dozvola, dozvola za građenje i uporabnih dozvola za
objekte;
- vrši se izdavanje uvjerenja i izvoda;
- obavljaju se poslovi organizacije upravljanja stambenokomunalnim objektima, poslovnim prostorima u vlasništvu
općine, zajedničkim dijelovima stambenih i stambenoposlovnih zgrada;
- obavljaju poslovi vezano za komunalnu naknadu
(formira i ažurira baze podataka za obveznike komunalne
naknade);
- vrše statističke obrade podataka o pitanjima iz
djelokruga službe;
- vrši pokretanje postupka javne nabave iz oblasti
građenja i prostornog planiranja;
- izrađuju se prijedlozi propisa i drugih akata iz
nadležnosti Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski
načelnik;
- daju mišljenja, prijedlozi i sugestije kod izrade propisa
i drugih akata koje donose nadležna tijela Županije i
Federacije o pitanjima iz nadležnosti Službe;
- pripremaju i daju odgovori na pitanja Općinskog
vijeća u svezi provođenja politike i izvršavanja zakona i
drugih propisa iz svoje nadležnosti o stanju i problemima
u oblasti za koju je utemeljena;
- vrše i drugi poslovi koje joj u zadaću stavi Općinsko
vijeće i Općinski načelnik.
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Članak 5.
U Službi za društvene djelatnosti, opću upravu,
imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu osigurava se izvršenje zakona, podzakonskih akata
i drugih propisa u oblastima za koju je utemeljena;
- provodi se prvostupanjski upravni postupak i donose
pojedinačni upravni akti u navedenim oblastima;
- inicira i sudjeluje u izradi nacrta propisa u oblastima
za koju je utemeljena;
- brine o osiguravanju lokalnih potreba stanovništva u
oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva i športa;
- vode se poslovi evidencije obrazovnih, kulturnih i
sportskih institucija, udruženja mladih i udruga od značaja
za općinu;
- provodi i poboljšava procedura suradnje sa
organizacijama mladih, nevladinim organizacijama i
organizacijama civilnog društva;
- obavljaju poslovi građanskih stanja (matične knjige,
knjige državljana i birački popisi);
- obavljaju poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa;
- obavljaju poslove prijemne kancelarije (pisarnice) i
arhivski poslovi;
- obavljaju poslovi iz radnih odnosa uposlenih
djelatnika;
- izrađuju godišnje analize potreba za obukom i
edukacijom djelatnika, izrađuju godišnji programi obuke,
organizira izvođenje programa obuka, provodi ocjena
učinka obuke djelatnika svih službi za upravu;
- izrađuju se i realiziraju planovi, projekti i programi u
oblasti za koju je utemeljena;
- osigurava pravo pristupa zainteresiranim građanima
administrativnim procedurama sukladno Zakonu o slobodi
pristupa informacijama;
- obavljaju upravni i drugi stručni poslovi u oblasti
imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenje, komasacija,
arondacija, prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta,
utvrđivanje prava vlasništva u svrhu legalizacije objekata,
povrat imovine)
- prati stanje i rješava u prvom stupnju u upravnim
stvarima i poduzimaju upravne i druge mjere u oblasti
braniteljsko invalidske zaštite, vodi kompletna evidenciju
o korisnicima i provedenim isplatama sukladno zakonu,
te vrši administrativna obrada podnesenih zahtjeva
korisnika;
- organizira, priprema i provodi zaštita i spašavanje
ljudi na području općine;
- izrađuje procjena ugroženosti od prirodnih i drugih
nesreća u općini;
- priprema program i predlaže plan zaštite i spašavanja
od prirodnih i drugih nesreća u općini;
- prati stanje, priprema za zaštitu i spašavanje i predlažu
mjere za poboljšanje organiziranja i osposobljavanja
civilne zaštite;
- organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na
provođenju osobne i uzajamne zaštite;
- organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i
spašavanja iz nadležnosti Općine;
- vodi propisana evidencija;
- vode poslovi vezani za organizaciju i rad mjesnih
zajednica sukladno propisima;

- pripremaju nacrti i prijedlozi akata koje donose
Općinsko vijeće i Općinski načelnik;
- vrše i drugi poslovi koje joj u zadaću stavi Općinsko
vijeće i Općinski načelnik.
IV. URED NAČELNIKA
Članak 6.
Za vršenje stručnih, upravnih i drugih poslova u
nadležnosti Općinskog načelnika utemeljuje se Ured
načelnika kao samostalna organizacijska jedinica. Ured
načelnika izvršava i osigurava izvršavanje zakona i
drugih propisa iz svoje nadležnosti, provodi utvrđenu
politiku iz svoje nadležnosti, obavlja stručne, upravne,
administrativne i druge poslove koje mu u zadaću stavi
Općinski načelnik.
V. RUKOVOĐENJE
Članak 7.
Općinskim tijelom uprave Općine Kupres rukovodi
Općinski načelnik.
U rukovođenju Općinskim tijelom uprave, Općinski
načelnik ima nadležnosti utvrđene Zakonom, Statutom i
drugim propisima.
Službama za upravu neposredno rukovode Pomoćnici
Općinskog načelnika ovlastima iz članka 16. Zakona
o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji te zastupaju i
predstavljaju svoju službu.
Pomoćnici Općinskog načelnika su rukovodeći
državni službenici sa ovlaštenjima i odgovornostima
utvrđenim Zakonom, ovom Odlukom i Pravilnikom o
unutarnjoj organizaciji Općinskog organa uprave i za svoj
rad i rad Službe kojom rukovode odgovaraju Općinskom
načelniku.
Uredom načelnika neposredno rukovodi Predstojnik
Ureda načelnika ovlastima iz članka 18. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelu državne službe u
Hercegbosanskoj županiji te zastupa i predstavlja isti i za
svoj rad i rad Ureda odgovara Općinskom načelniku.
Članak 8.
Općinski načelnik posebnom odlukom može primiti
savjetnike u Ured načelnika iz reda stručno osposobljenih
kadrova, odgovarajućeg obrazovnog smjera.
Savjetniku načelnika ne jamči se sigurnost uživanja
položaja, on nije državni službenik, te njegov mandat ne
može biti dulji od mandata Općinskog načelnika.
Savjetnik može biti razriješen dužnosti u bilo koje
vrijeme od strane Općinskog načelnika.
O potrebnom broju i izboru Savjetnika odlučuje
Općinski načelnik posebnom odlukom.
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VI. UNUTARNJA ORGANIZACIJA OPĆINSKOG
TIJELA UPRAVE
Članak 9.
Unutarnja organizacija Općinskog tijela uprave općine
Kupres i nadležnosti službi za upravu precizno će se
definirati Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu sukladno
Zakonu, podzakonskim aktima, Statutu Općine i ovoj
Odluci. U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tijela
državne službe utvrdit će se:
- temeljna načela koja se imaju postići pravilnikom i
nadležnost tog tijela,
- unutarnje ustrojstvo tijela državne službe,vrste
ustrojbenih jedinica i njihova nadležnost,
- sistematizacija radnih mjesta,
- rukovođenje tijelom državne službe i ustrojbenim
jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i
odgovornost za obavljanje poslova,
- stručni kolegij i radna tijela,
- suradnja u vršenju poslova iz nadležnosti tijela
državne službe,
- programiranje i planiranje rada,
- način ostvarivanja prava i obveza iz radnih
odnosa i stegovna odgovornost državnih službenika i
namještenika,
- ostvarivanje javnosti rada tijela državne službe.
Članak 10.
Ako se ukaže potreba za obavljanjem pojedinih
složenijih poslova koji zahtijevaju zajednički rad više
službenika iz jedne ili više službi za upravu, mogu se
utemeljiti stalna ili povremena povjerenstva, radne
skupine ili druga radna tijela. U ta radna tijela prema
potrebi mogu se angažirati i stručnjaci koji nisu uposleni
u službama za upravu.
Utemeljenje radnih tijela iz stavka 1. ovog članka,
njihov sastav, zadaci, rok za izvršenje predviđenog
zadatka i materijalna sredstva potrebna za izvršenje
zadatka, obavlja se rješenjem koje donosi Načelnik.
Članovi povjerenstva, radnih tijela i drugih radnih
skupina primaju naknadu za svoj rad, što se utvrđuje
posebnim zaključkom ili rješenjem koje donosi Načelnik.

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se na oglasnoj ploči Općine Kupres i u „Službenom
glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01-02-1-112/16
Kupres, 29.12. 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 1., stavak 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Narodne novine HBŽ“ , broj: 4/98), članka
118. Statuta Općine Kupres („Službeni glasnik općine
Kupres“ broj: 20/08) i članka 30. i članka 50. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Kupres“
broj 10/04), Općinsko vijeće Kupres, na sjednici održanoj
29.12.2016. godine, donosi:
ODLUKU
o profesionalizaciji dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća Kupres
Članak 1.
Predsjednik Općinskog vijeća Kupres svoju dužnost
obavljat će profesionalno.
Članak 2.
Koeficijent za plaću predsjednika Općinskog vijeća
Kupres utvrdit će Odlukom o plaćama i naknadama
izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija,
profesionalnih angažiranih savjetnika, državnih službenika
i namještenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave
Općine Kupres.
Članak 3.
Za ostvarivanje prava iz radnog odnosa primjenjivat
će se opći i pojedinačni akti tijela uprave Općine Kupres
koji reguliraju ovu oblast.

Članak 11.

Članak4.

Općinski načelnik donijet će Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine
Kupres roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, obavit
će se na oglasnoj ploči i u „Službenom glasniku općine
Kupres“.

Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o osnivanju i ustrojstvu temeljnih ustrojbenih jedinica
općine Kupres broj: 02-02-1-103/14 od 18.06.2014.
godine („Službeni glasnik Općine Kupres“, br. 31/15).

Članak 5.

Broj: 01-01-5-113/16
Kupres, 29.12.2016
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Na temelju članka 37. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj:
102/13,9/14,13/14,8/15 i 91/15), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprava ("Službene novine F BiH", broj:
49/06) i članka 25. Statuta općine Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres", br: 20/08), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 29.12.2016. godine donosi sljedeći sljedeći:
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KUPRES ZA 2016. GODINU
I - OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Kupres za 2016. godinu sastoji se od:
Kod
1

2

Plan 2016

Izvršenje
30.11.2016

Izmjene i dopune
2016

Indeks

Indeks

3

4

5

5/3

5/4

A

PRIHODI

2.984.850

1.957.835

2.256.137

75,59

115,24

B

RASHODI

2.984.850

1.957.835

2.256.137

75,59

115,24

Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2016. godinu kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO

Ek.kod

Izvršenje
30.11.2016

Izmjena
i dopuna
2016

A - PRIHODI

Plan 2016

1

2

3

4

5

5/3

5/4

71
711000

I - POREZNI PRIHODI
Porez na dobit poj.i pod.
Porez na dobit od gosp. i prof.
djelatnosti
Porez na dobit od polj.dj.
Porez na prihod od imovine i imov.
prava
Porez na plaću i radnu snagu
Porez na plaću i dr.os.prim.
Porez na dodatna primanja
Porez na imovinu
Porez na imovinu
Porez na promet nekretnina
Ostali stalni porezi na imovinu
Porez na promet proizvoda i usluga
Porez na promet domaće nafte i
naftnih derivata
Porez na promet proizvoda iz tar.br.2
Porez na promet usluga,osim usluga
u građevinstvu
Porez na promet posebnih usluga
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od neizravnih poreza
Naknada za puteve iz cij.nafte i naf.
der.

934.500
600

877.813
0

952.700
0

101,95
0,00

108,53

50

0

0

0,00

500

0

0

0,00

50

0

0

0,00

7.000
5.000
2.000
36.100
10.600
25.000
500
3.200

0
0
0
28.868
9.095
19.773
0
0

0
0
0
31.100
10.600
20.500
0
0

0,00
0,00
0,00
86,15
100,00
82,00
0,00
0,00

100

0

0

0,00

1.000

0

0

0,00

2.000

0

0

0,00

100
118.600
716.000

0
115.675
690.683

0
127.600
749.000

0,00
107,59
104,61

110,31
108,44

36.000

36.074

39.000

108,33

108,11

711111
711112
711115
713000
713111
713113
714000
714110
714130
714191
715000
715111
715132
715141
715200
716000
717000
717131

Indeks

Indeks

107,73
116,55
103,68
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717141
719000
719114
719115
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PDV
Ostali porezi
Porez na plaću za zaštitu od nesreća
Poseban porez za zaštitu od nesreća
Porez na potrošnju u ugost.od prav.
os.
Porez na potrošnju u ugost.od fiz.os.

680.000
53.000
6.000
2.000

654.609
42.587
1.848
307

710.000
45.000
2.000
500

104,41
84,91
33,33
25,00

108,46
105,67
108,21
163,12

35.000

33.655

35.000

100,00

104,00

10.000

6.777

7.500

75,00

110,66

1.070.300

913.670

1.083.153

100,36

118,55

202.800

41.157

149.300

73,62

362,76

1.000
200.000

194
40.063

500
147.000

50,00
73,50

258,08
366,92

1.800

900

1.800

100,00

200,00

44.450

37.592

51.292

115,39

136,44

50

0

0

0,00

44.400
0
35.000

36.000
1.592
98.956

49.700
1.592
100.000

111,94
285,71

138,06
100,00
101,06

788.050

735.965

782.561

99,30

106,33

38.050
199.000
150.000
34.000
15.000
461.000

54.624
183.179
128.715
41.090
13.374
415.701

57.050
195.500
140.000
41.500
14.000
437.011

149,93
98,24
93,33
122,06
93,33
94,80

104,44
106,73
108,77
101,00
104,68
105,13

10.000

7.098

7.098

70,98

100,00

0

8.325

8.325

100.000

41.959

42.500

42,50

101,29

10.000

8.850

8.850

88,50

100,00

6.000

0

0

0,00

300.000

329.231

350.000

116,67

106,31

35.000

20.238

20.238

57,82

100,00

90.000
600.000

82.461
149.889

93.000
202.980

103,33
33,83

112,78
135,42

100.000

0

0

0,00

732112
732114

II - NEPOREZNI PRIHODI
Prihodi o financijske i nemat.
imovine
Prihodi od ekspl. prirodnih resursa
Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih
prostora
Ostali prih. od fina.i nemat.imov.
Prihodi od kamata na depozite u
banci
Prihodi od GSM licence
Prihodi od zakupa korištenja lovišta
Ostali prihodi od imovine
Naknada i takse od pružanja javnih
usluga
Administrativne takse
Komunalne takse
Općinske komunalne naknade
Porez na tvrtku
Pristojba za šport
Ostale proračunske naknade
Naknada za uređenje građevinskog
zemljišta
Naknada za korištenje građevinskog
zemljišta
Naknada po osnovu prirodnih
pogodnosti-Renta
Naknada za tehnički prijem objekta
Naknada za postupak legalizacije
javnih površina i građevina
Naknada za korištenje državnih
šuma
Naknada za zakup javnih površinaDan kosidbe-novi ek.kod
Posebne naknade i takse
III - TEKUĆE POTPORE
Primljene
potpore
od
međ.
organizacija
Tekuće potpore iz Federacije
Potpore od Županije

300.000
200.000

27.427
122.462

77.427
125.553

25,81
62,78

282,30
102,52

77

IV-Ostali prihodi

330.050

1.159

2.000

0,61

172,54

777778

Potraživanja iz ranijeg razdoblja
Naknada za putove iz cijene naftnih
derivata

330.000

0

0

0,00

50

1.159

2.000

4000,00

719116
719117
72
721100
721112
721121
721122
721210
721211
721214
721227
721239
722000
722100
722300
722321
722322
722329
722400
722433
722434
722435
722436
722437
722454
722463
722500
73
731121

777779

100,00

172,54
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V- KAPITALNI PRIMICI

50.000

15.304

15.304

30,61

100,00

811111

Prihodi od prodaje zemljišta

50.000

15.304

15.304

30,61

100,00

UKUPNI PRIHODI I+II+II+IV+V

2.984.850

1.957.835

2.256.137

75,59

115,24

Ek.kod

B - RASHODI

Plan 2016

Izvršenje
30.11.2016

Izmjene
i dopune
2016

Indeks

Indeks

1

2

611100
611200
612000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
614
614118
614122
614231
614234
614237
614238
614239
614313
614315
614317
614318
614319
614321
614322
614325
614327
614328
614411
614412
614413
614414

I - TEKUĆI IZDACI
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova uposlenih
Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Elekt. energija, jav. rasvj. i grijanje
Pošt. telekom. i komunal. usluge
Nabavka materijala i servis. usluge
Usluge prijevoza i gorivo
Tekuće održavanje i ostale usluge
Osiguranje i bankarske usluge
Ostale usluge i dug iz pret.razdoblja
Tekući prijenosi -grantovi
Grantovi političkim strankama
Grantovi izbornoj komisiji
Grant za socijalnu zaštitu
Stipendije
Troškovi smještaja štićenika
Sudski troškovi i ovrha
Grant za Dom zdravlja
Grantovi za šport
Grantovi za kulturu
Grantovi za vjerske zajednice
Prijevoz učenika
Grantovi udrugama
Crveni križ
Pomoć braniteljima
Naknada za vatrogasne jedinice
Jednokratna novčana naknada za
rođenje djeteta
Pomoć djeci sa posebnim potrebama
Hrvatski radio Kupres
Hrvatski dom kulture
Osnovna škola fra Miroslav Džaja
Centar za socijalnu skrb

3

4

5

1.987.050
616.000
86.800

1.502.809
512.702
75.065

1.801.506
616.000
91.400

90,66
100,00
105,30

119,88
120,15
121,76

65.000

53.841

65.000

100,00

120,73

432.800
8.000
150.000
35.000
22.100
9.200
79.000
4.500
125.000
753.450
10.000
10.000
0
24.000
30.810
10.000
10.000
40.000
10.000
10.000
50.000
5.000
2.000
10.000
5.000

299.882
4.325
95.002
23.390
17.503
5.168
16.758
3.709
134.027
530.417
10.426
2.342
5.900
9.750
23.295
3.124
9.000
45.115
3.100
4.000
57.171
3.866
1.000
8.350
13.186

367.436
5.500
130.000
27.436
19.800
7.200
24.500
4.500
148.500
630.768
10.426
2.342
7.000
9.750
31.700
3.124
9.000
45.600
5.000
4.000
65.000
5.000
1.000
10.000
13.186

84,90
68,75
86,67
78,39
89,59
78,26
31,01
100,00
118,80
83,72
104,26
23,42
40,63
102,89
31,24
90,00
114,00
50,00
40,00
130,00
100,00
50,00
100,00
263,72

122,53
127,15
136,84
117,30
113,12
139,32
146,20
121,31
110,80
118,92
100,00
100,00
118,64
100,00
136,08
100,01
100,00
101,08
161,29
100,00
113,70
129,34
100,00
119,76
100,00

10.000

10.000

10.000

100,00

100,00

2.000
70.600
63.000
40.000
66.000

0
58.833
54.500
26.801
59.328

1.000
70.600
63.000
30.000
66.000

50,00
100,00
100,00
75,00
100,00

120,00
115,60
111,94
111,25
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614415
614416
614416
614417
614418
614419
614421
614619
681424
616325
82
821113
821216
821222
821321
821521
300000

Poticaj za poljoprivredu
Dječiji vrtić Pahuljica
Dječiji vrtić Pahuljica-uplata poreza
i doprinosa
Spomenici iz domovinskog rata
Javno komunalno poduzeće
Grant za novo zapošljavanjepripravnici
Grant za mlade
Proračunska pričuva
Grant
za
socijalu-potpora
stanovništvu
Otplata kredita
II-KAPITALNI IZDACI
Vodosnadbijevanje
Ostali kapitalni izdaci
Asvaltiranje i san.ulica i lokalnih
putova
Nabavka motornog vozila
Projektne pripreme i projektiranje
III-Kratkoročne
obveze
i
razgraničenja
UKUPNO IZDACI I+II+III
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20.000
59.040

6.640
50.685

7.000
59.040

35,00
100,00

105,43
116,48

0

0

26.000

20.000
30.000

0
0

0
0

0,00
0,00

51.000

24.086

31.000

60,78

128,71

60.000
30.000

14.490
25.430

15.000
30.000

25,00
100,00

103,52
117,97

5.000

0

0

0,00

33.000
410.000
40.000
80.000

30.902
109.347
20.000
32.816

30.902
109.347
20.000
32.816

93,64
26,67
50,00
41,02

100,00
100,00
100,00
100,00

100.000

46.790

46.790

46,79

100,00

40.000
150.000

0
9.741

0
9.741

0,00
6,49

100,00

587.800

345.679

345.284

58,74

99,89

2.984.850

1.957.835

2.256.137

75,59

115,24

Broj:01-14-2-107/16
Kupres,29.12.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 29. prosinca 2016.
godine, razmatralo je Nacrt Proračuna općine Kupres za
2017. godinu. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda
Vijeće je donijelo sljedeći :

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 29. prosinca 2016.
godine, razmatralo je Nacrt Programa rada Općinskog
vijeća za period siječanja 2017.- prosinac 2017. godine.
Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je
donijelo sljedeći:

Z a k lj u č a k
Z a k lj u č a k
I
I
Vijeće je prihvatilo Nacrt Proračuna općine Kupres za
2017. godinu.

Vijeće je prihvatilo Nacrt Programa rada Općinskog
vijeća za period siječanja 2017.- prosinac 2017. godine.

II
II
Predlagač Proračuna organizirat će javnu raspravu po
predloženom nacrtu 17.01.2017. godine.
Primjedbe i prijedloge na ponuđeni Nacrt Proračuna za
2017. godinu u pisanoj formi dostaviti nadležnoj službi
za financije.
Sve opravdane primjedbe i prijedloge unijeti u prijedlog
Proračuna općine Kupres za 2017. godinu i dostaviti
Vijeću na razmatranje i usvajanje.

Sve prijedloge i primjedbe vezano za ponuđeni nacrt
Programa rada Općinskog vijeća za period siječanja 2017prosinac 2017 godine zainteresirani subjekti i pojedinci u
pismenoj formi dostaviti Kolegiju Općinskog vijeća do
20.01. 2017. godine, kako bi se usuglašen program mogao
dostaviti na vrijeme Vijeću na usvajanje.
III

III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj : 01-14-2-109/16
Kupres, 29. prosinca 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08 ), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine,
razmatralo je Nacrt odluke o izvršenju Proračuna općine
Kupres za 2017. godinu. Nakon rasprave Vijeće je donijelo
s l i j e d e ć i:
Z a k lj u č a k
I
Vijeće je prihvatilo Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna
općine Kupres za 2017. godinu.

Usuglašene primjedbe i prijedloge, Kolegij će uvrstiti
u prijedlog Programa i isti dostaviti na prvu sjednicu
Vijeća.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-02-1-106/16
Kupres, 29. prosinca 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 8. i 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj 49/06 i 51/09), članka 8.
Zakona o matičnim knjigama F BiH (“Službene novine
Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14), točke 12. Uputstva
o načinu vođenja matičnih knjiga (“Službene novine
Federacije BiH”, broj 51/13,55/13 i 82/13) i članka 25.
Statuta Općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“,
broj:20/08), Općinsko vijeće Kupres , na sjednici održanoj
21.03. 2017. godine,d o n o s i

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj:01-14-2-110/16
Kupres, 29. prosinca 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

ODLUKU
o određivanju matičnih područja i vođenju
jedinstvenih matičnih knjiga općine KUPRES
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se matična područja
u općini Kupres i način vođenja matičnih knjiga
rođenih,vjenčanih,umrlih i državljana.
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Članak 2.

Članak 1.

Matične knjige rođenih, matične knjige državljana,
matične knjige vjenčanih i matične knjige umrlih vode
se kao jedinstvene matične knjige za naseljena mjesta
koja pripadaju matičnim područjima određenim ovom
odlukom, a vodit će se u matičnom uredu u Kupresu.

Ovom Odlukom obvezuje se općinski načelnik
za pokretanje aktivnosti za uvođenje rizničarskog
poslovanja.

Članak 3.

Aktivnosti iz člana 1. ove Odluke uključuju: usvajanje
pripremnih akata, instrukcija i pravilnika za prelazak na
rizničarski način poslovanja.

Kao matična područja, sa sjedištem u Kupresu,
određuju se:

Članak 2.

Članak 3.
1. matično područje – Kupres;
2. matično područje - Begovo Selo, Botun, Brda, Goravci,
Kukavice, Kute, Mlakva, Odžak, Otinovci i Vrila;
3. matično područje - Bili Potok, Mrđebare, Olovo,
Osmanlije, Rastičevo, Stražbenica, Suhova i Zlosela;
4. matično područje - Bajramovci, Blagaj, Mrđenovci (
I dio) i Šemenovci (I dio);
5. matično područje - Donji Malovan, Gornji Malovan,
Rilić i Zanaglina;
6. matično područje - Bučovaća, Donje Vukovsko,
Gornje Vukovsko i Kudilji,;
7. matično područje - Donje Ravno, Gornje Ravno,
Mušić i Zvirnjača.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka
o određivanju matičnih područja broj: 01-115/2001 od
27. veljače 2001.godine. godine i Odluka o ispravci i
upisu u matičnoj knjizi vjenčanih općine Kupres broj:0113-2-72/12 od 23. svibnja 2012 godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01/2-14-1-22/17
Kupres, 21.3.2017 .godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
F BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,102/15
i 104/16), članka 18. Zakona o načelima lokalne
samouprave („Službene novine F BiH”, broj: 49/06)
i članka 25. Statuta Općine Kupres („Službeni glasnik
Općine Kupres“, broj: 20/08), Općinsko vijeće Kupres,
na sjednici održanoj dana 21.3.2017. godine, d o n o s i
ODLUKA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
KUPRES ZA 2017. GODINU

Članak 5.
Članak 1.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u Službenom glasniku općine Kupres , a ista će se
primjenjivati danom donošenja.
Broj: 01/2-13-1-25/17
U Kupresu, 21.3. 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 27. Zakona o riznici u Federaciji
Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH,
26/16) i članka 118. Statuta Općine Kupres („Službeni
glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko Vijeće
općine Kupres na sjednici održanoj 21.3.2017.godine,
donosi:
ODLUKU
o pokretanju aktivnosti za prelazak
na rizničarski način poslovanja

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i
primitaka te rashoda izdataka Proračuna Općine Kupres
za 2017.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo
izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja
i garancija, upravljanje dugom, te financijskom i
nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih
korisnika, ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju
Proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obveza
te druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i
kapitalnog Proračuna.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i
Račun kapitalnih primitaka i izdataka.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i
izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće
i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu. U
Računu prihoda i rashoda iskazuju se porezni i neporezni
prihodi i drugi prihodi i primici te rashodi utvrđeni za
financiranje javnih izdataka na razini Općine na temelju
zakonskih i drugih propisa.
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Članak 3.
Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od:
1) P r i h o d a
- poreza koji su utvrđeni zakonom,
- neporeznih prihoda kao što su prihodi od poduzetništva
i imovine,
- administrativne i sudske naknade i pristojbe i novčane
kazne,
- prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i
ostalih poslova proračunskih korisnika.
2) R a s h o d a
- za zaposlene, kao što su tekući izdaci za plaće,
naknade,
- izdaci za materijal i usluge,
- tekući transferi i plaćanje kamata,
- za subvencije, pomoći i naknade,
- kapitalni transferi.
U Računu financiranja iskazuju se primici od
financijske i nefinancijske imovine, inozemnih i domaćih
potpora (transferi) i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci
za financijsku i nefinancijsku imovinu i za otplatu zajmova
i kredita.
Članak 4.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim
korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni
za korisnike sredstava na pojedinim ekonomskim
kodovima.
Proračunski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti
samo za namjene koje su određene Proračunom, a sukladno
svom godišnjem financijskom planu i po dinamici
utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.
Članak 5.
Proračun će se izvršavati po sljedećim prioritetima:
1. otplate kredita i kamata,
2. plaće i naknade troškova uposlenih,
3. neposredne obveze za robu i usluge,
4. transferi javnim poduzećima i javnim ustanovama,
5. kapitalni izdaci,
6. ostalo.

pričuve podnose se Općinskom vijeću polugudišnje,
zajedno sa izvješćem o izvršenju proračuna za navedeni
period, sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju
i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:
69/14).
Članak 8.
Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog
propisa, poveća djelokrug ili nadležnost proračunskog
korisnika što zahtijeva i povećana sredstva ili se osnuje
novi proračunski korisnik, sredstva za njegove troškove
osiguravaju se iz Tekuće pričuve Proračuna.
Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog
propisa, umanji djelokrug ili nadležnost proračunskog
korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili sam
proračunski korisnik prestane postojati, neutrošena
sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću pričuvu
Proračuna ili na proračunskog korisnika koji preuzme
njegove poslove.
Članak 9.
Proračunskim korisnicima nije dozvoljeno stvarati
obveze, odnosno rashode ili opterećenja proračunskih
pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja proračunskih
pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog u
operativnom proračunu za tog proračunskog korisnika.
Članak 10.
Sredstva na poziciji ”Bruto plaće i naknade” osiguravaju
se na temelju Zakona o plaćama i naknadama u organima
vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 45/10 i 111/12).
Sredstva sa pozicije “Naknade troškova uposlenih”
osiguravaju se na temelju Zakona o plaćama i naknadama
u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10 i 111/12),
Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11,
66/11 i 51/12), Općeg kolektivnog ugovora na teritoriju
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH”, br. 54/05 i 62/08) i Kolektivnog
(Granskog) ugovora za službenike organa uprave i sudske
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 23/00, 50/00, 97/13, 18/16 i 89/16).

Članak 6.

Članak 11.

Žurni i nepredviđeni proračunski izdaci koji se pojave
tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava
tekuće pričuve utvrđene u Proračunu.
Proračunska izdvajanja za tekuću pričuvu ne smiju
preći 3% ukupnih prihoda, isključujući primitke

Visina dnevnica, naknada troškova za službena
putovanja koji nastanu u vezi sa službenim putovanjima
određuje se na temelju Uredbe o naknadama za službena
putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10,
9/11 i 80/11).

Članak 7.

Članak 12.

Izvješća o utrošku financijskih sredstava iz Tekuće

Postupak nabave roba, radova i usluga će se obavljati
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u skladu sa Zakonom o javnim nabavama Bosne i
Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 39/14).

O visini zaduživanja Općine i garancija Općine odlučuje
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika.

Članak 13.

Članak 20.

Prenos planiranih sredstava – grantova vršit će se na
temelju validne financijske dokumentacije, odnosno
na temelju pismenog odobrenja ( zaključka) općinskog
načelnika, sukladno raspoloživim sredstvima

Odgovorna osoba proračunskog korisnika kaznit će se
za prekršaj koji napravi, sukladno odredbama članka 78.
Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Članak 21.

Članak 14.
Izdvajanja za kapitalne izdatke vršit će se po zaključku
Općinskog načelnika prema programu utvrđenih investicija
u Proračunu, vodeći računa o prioritetima projekata,
te dinamici priljeva sredstava za njihovo financiranje.
Sredstva se ne mogu prebacivati dobavljačima po ugovoru
ili računu za poslove za koje nije proveden postupak javne
nabavke.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “ Službenom glasniku Općine Kupres”, a
primjenjivat će se na fiskalnu 2017. godinu.
Broj: 01/2-14-2-21/17
Kupres, 21.3.2017.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Članak 15.
Zaduživanje općine vrši se u skladu s odredbama
čl. 67. do čl.70. Zakona o proračunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Općina se može zadužiti u zemlji
i inozemstvu u svrhu financiranja kapitalnih investicija
ukoliko zadovoljava posebne kriterije.
Članak 16.
Svi proračunski korisnici dužni su u roku od 20 dana po
isteku tromjesečja sačiniti periodična izvješća i dostaviti ih
nadležnoj općinskoj službi za poslove financija, a godišnje
izvješće najkasnije do 28. veljače tekuće godine.
Članak 17.
Nadležna općinska služba za financije obvezna je
podnijeti izvješće Općinskom načelniku o izvršenju
Proračuna za prvo polugodište do kraja mjeseca
kolovoza.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka treba da sadrži:
- prikaz fiskalnog stanja
-usporedni prikaz utvrđenih i stvarnih prihoda i
izdataka, te objašnjenja mogućih razlika,
- prijedlog i mjere za poboljšanje stanja prema nastalim
okolnostima.
Članak 18.
Općinski načelnik ima pravo i obvezu odbiti sve zahtjeva
za prijenos sredstava koji nisu sukladni s ovom Odlukom,
po obimu, strukturi i dinamici odobrenih proračunskih
rashoda i koji nisu utemeljeni na odgovarajućim odlukama
i procedurama utvrđenim ovom Odlukom.
Članak 19.
Financijske obveze preuzete u ime i za račun Općine u
skladu sa zakonom i drugim propisima čine dug Općine i
obveze Općine.

Temeljom članka 58. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu ( „ Narodne novine Hercegbosanske županije“,
broj 2/10 ) i članka 25. Statuta Općine Kupres („ Službeni
glasnik Općine Kupres„ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Općine Kupres na sjednici održanoj dana 21.03.2017.
godine, donosi:
ODLUKU
o načinu vršenja pašarenja na području
općine Kupres
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se lokaliteti slobodnih
pašnjačkih površina, ostali uvjeti za uporabu pašnjaka,
zaštita poljoprivrednog zemljišta i usjeva od oštećenja u
vrijeme ispaše.
Članak 2.
Pašnjak u smislu ove Odluke je zemljište obraslo
prirodnom travnom vegetacijom i koristi se za izgon,
ispašu i odmor stoke.
Članak 3.
Korisnik pašnjaka obvezan je poduzimati mjere zaštite
i unapređenja pašnjaka.
Članak 4.
Ispaša stoke na području općine Kupres na lokalitetima
slobodnih pašnjačkih površina vršit će se u razdoblju od
01. svibnja do 31. listopada tekuće godine.
Zabranjuje se ispaša stoke prije ili poslije određenih
rokova iz prethodnog stavka.
Članak 5.
Zabranjuje se pregon, odmor i ispaša stoke u centralnom
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dijelu Kupreškog polja na poljoprivrednim površinama
koje su urađene komasacijom ili na drugim lokalitetima
Kupreškog polja, na svim zasijanim poljoprivrednim
površinama te na poljoprivrednom zemljištu zasijanim
DTS smjesama ( travama ) osim na lokalitetima određenim
ovom Odlukom.
Članak 6.
Lokaliteti slobodnih pašnjačkih površina za pašarenje
koje se nalaze na području općine Kupres su:
Lokalitet Hrbine- Žlibina
Lokalitet Popov gaj- procip
Lokalitet Škadim
Lokalitet Klekovi- mala Vitoroga
Lokalitet Struge- Radina kosa – Voloder
Lokalitet Damići – Kudilji
Lokalitet Vrščina- procip
Lokalitet Kureljušići – Atića pleće- slana kosa
U slučaju sušnih perioda te nemogućnosti napajanja
vodom stoke sa gore spomenutih lokaliteta ostavlja se
mogućnost spuštanja stoke uz napomenu da se ista ne
može spuštati prije 01.08. tekuće godine, te do skidanja
prvog otkosa na
Lokalitetu Klade- Jelovača
Lokalitetu Kudilji- Damići
Lokalitetu Gornje- Donje Vukovsko.
Članak 7.
Vlasnici ovaca van područja općine Kupres, kao i
domaći držaoci stoke koji vrše usluge ispaše stoke dužni
su za iste, najaviti se 15 (petnaest) dana prije dolaska na
teritoriju općine Kupres, kod nadležne Općinske službe
za poslove poljoprivrede, te podnijeti Zahtjev za sezonsku
ispašu stoke i priložiti slijedeće:
Svjedodžbu o zdravstvenom stanju stoke , te o kretanju
stoke
Potvrdu o zdravstvenom stanju stoke obrazac A-17.
RPG (registar poljoprivrednog gazdinstva) – Potvrda
Kopiju osobne iskaznice nosioca gospodarstva
Listu stoke iz RPG-a. u tekućoj godini
Uz sve gore navedeno isti je dužan najaviti datum
dolaska sa stadom nadležnoj Službi, te sačiniti Ugovor o
zakupu zemljišta za ispašu stoke na određenom lokalitetu
navedenim u Članku 6. ove Odluke.
Članak 8.
Prilikom dolaska stada na područje općine Kupres
neophodno je osigurati prijevoz stoke uz prateću
zdravstvenu dokumentaciju.
Ugovor iz članka 7. mora sadržavati podatke o zemljištu
( lokalitet katastarske općine te površinu ) zakupodavcu i
zakupoprimatelju zemljišta, vremenu za koje je ugovorena
ispaša, o broju stoke koja se može napasti, o veličini
zemljišta i mjestu gdje se to zemljište nalazi.

Ugovor se mora registrirati kod nadležne općinske
Službe mjerodavne za poslove poljoprivrede.
Članak 9.
Držateljem stoke u smislu ove Odluke smatra se
vlasnik, odnosno osoba koja vrši ispašu stoke i odgovorna
je za provođenje iste.
Članak 10.
Ukoliko se stado nalazi izvan lokaliteta koji je reguliran
ugovorom o ispaši isti će biti udaljeno o trošku vlasnika (
držatelja) stoke.
Članak 11.
Visinu naknade za uporabu pašnjaka utvrđuje se u
iznosu od:
za stoku sitnog zuba ( ovce, koze)……………............
3,00 KM po grlu
za stoku krupnog zuba (goveda, konji)…..............……
15,00 KM po grlu
Naknadu iz prethodnog Stavka uplaćuje zakupoprimatelj
na račun Proračuna općine Kupres prilikom zaključivanja
Ugovora o jednogodišnjem zakupu pašnjaka za ispašu
stoke sa zakupodavateljem.
Svi vlasnici stoke koji imaju prebivalište na području
općine Kupres, oslobođeni su plaćanja naknade za
uporabu pašnjaka.
Novčana naknada iz Stavka 1. ove Odluke koristit će se
kao poticaj poljoprivrednim proizvođačima sa područja
općine Kupres za unapređenje poljoprivredne proizvodnje
i povećanje stočnog fonda.
Članak 12.
Novčanom kaznom od 500 KM – 2.000 KM kaznit će
se za prekršaj pojedinac (fizička osoba) ako :
Dođe sa stadom na područje općine protivno odredbama
Članka 7. ove Odluke,
Vrši ispašu stoke izvan lokaliteta iz Članka 6. Ove
Odluke, a koji je utvrđen Ugovorom o ispaši,
Vrši ispašu stoke prije odnosno poslije određenih
rokova te vrši ispašu stoke gdje je zabranjena ispaša iz
Članka 4. Ove Odluke,
Nema zaključen Ugovor o ispaši sa zakupodavateljem
zemljišta.
Članak 13.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke vršit će općinski
poljoprivredni inspektor.
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Članak 14.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi
Odluka o načinu vršenja pašarenja na području općine
Kupres (Sl. glasnik općine Kupres broj 32 /16) i Odluka o
visini naknade za uporabu pašnjaka u državnom vlasništvu
(Sl. glasnik općine Kupres broj 29 /13).

Registar proračunskih korisnika sadrži podatke
navedene u obrascu RPK, propisane Pravlinikom.

Članak 15.
Ova Odluka stupa osmog (8) dana od dana objavljivanja
u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj; 01/2-24-1-24/17
Kupres, 21.3.2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 3. i 28. Zakona o proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,
102/15 i 104/16 ), Pravilnika o utvrđivanju i načinu
vođenja registra proračunskih korisnika („Službene novine
Federacije BiH“ br. 30/14) i članka 118. Statuta Općine
Kupres („Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08,
Općinsko vijeće općine Kupres na sjednici održanoj dana
21.3.2017. godine , donosi
ODLUKU
o uspostavi registra proračunskih korisnika Općine
Kupres

Članak 5.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se općinski
načelnik i Služba za gospodarstvo, financije i inspekcijske
poslove.
Članak 6.
Ovom Odlukom prestaje da važi Odluka o uspostavi
registra proračunskih korisnika Općine Kupres broj: 0114-1-181/11 od 25.10.2011. godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u “Službenom glasniku općine Kupres“
Broj: 01/2-14-1-23/17
Kupres, 21.3.2017.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 37 Zakona o Proračunu u FBiH (
“Službene novine FBiH br.102/13, 9/14,13/14,8/15,
91/15,102/15 i 104/16), članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u FBiH (“Službene novine FBiH ,
br.49/06” i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres br. 20/08“),Općinsko vijeće Kupres
na sjednici održanoj dana 21.3. 2017. godine donosi

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način uspostave Registra
proračunskih korisnika, kriterij za definiranje proračunskih
korisnika, način upisa u Registar proračunskih korisnika,
način brisanja iz Registra proračunskih korisnika, obvezni
elementi registra, obveze i odgovornosti za vođenje
Registra proračunskih korisnika.
Članak 2.

ODLUKU
o usvajanju završnog računa Proračuna
općine Kupres za 2016.god.
Članak 1.
Usvaja se završni račun Proračuna općine Kupres za
2016.godinu sa:
ukupnim prihodima od ........................ 2.252.675 KM
ukupnim rashodima od.........................1.924.292 KM

Registar proračunskih korisnika uspostavlja se u
Službi za gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove
koja je obavezna da isti sačini, vodi i ažurira. Služba za
gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove odgovorna
je za uspostavu registra, kao i ispravnost, ažurnost i
točnost svih podataka unesenih u Registar.

Višak prihoda u odnosu na rashode iznosi 328.382
KM. Razlikom prihoda nad rashodima pokriven je dio
neraspoređenih rashoda iz prethodnih godina.

Članak 3.

Članak 3.

Osnovni kriteriji za definiranje proračunskih korisnika
je Odluka o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu
u općinskom tijelu uprave Općine Kupres i kriterijumi
sadržani u članku 4. Pravilnika o utvrđivanju i načinu
vođenja registra proračunskih korisnika Proračuna u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“ br. 30/14).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku općine Kupres.

Članak 2.

Broj: 01/2-14-2-19/17
Kupres,21.3. 2017.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
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Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama HBŽ
(˝Narodne novine HBŽ˝ broj: 14/03 i 8/08) i članka 25.
Statuta Općine Kupres (˝Službeni glasnik Općine Kupres˝
broj: 20/08), Općinsko vijeće Kupres, postupajući po
predmetu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva HBŽ, broj: 08-04-26-38/16 od 20.02.2017.
godine na sjednici održanoj dana 21.03. 2017. godine,
daje
PRETHODNU SUGLASNOST
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke
o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije
za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske
županije.
Članak 2.
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja, i
objavit će se u ˝Službenom glasniku Općine Kupres˝.
Broj:01/2-24-1-26/17
Kupres, 21.3.2017 godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine kupres, broj: 20/08) i članka 59. Poslovnika
o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine
kupres“ broj: 10/04), Općinsko vijeće Kupres na sjednici
održanoj 21.3.2017. godine, donijelo je :
PROGRAM RADA OPĆINSKOG
VIJEĆA ZA PERIOD
SIJEČANJ 2017.- PROSINAC 2017. GODINE
TEMATSKI DIO
Izvješće Skupštine javnih poduzeća i upravnih vijeća
OBRAĐIVAČ: Skupština javnih poduzeća, Nadzorni
odbori i direktori javnih poduzeća, Upravna vijeća
ustanova i ravnatelji ustanova
Rok: ožujak 2017. godine
Informacija o prirodnim resursima i danim koncesijama
na području općine Kupres i načinu korištenja
OBRAĐIVAČ : Vlada HBŽ i nadležno ministarstvo u
suradnji s nadležnim službama općine
Rok: ožujak 2017. godine
Izvješće o provođenju Odluke o pašarenju na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Rok: ožujak 2017. godine
Informacija o stanju javnog reda i mira u Općini
Kupres
OBRAĐIVAČ: PS Kupres
Rok: travanj 2017. godine

Izvješće o radu Centra za socijalni rad sa osvrtom o
stanju socijalne srbi na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Centra za socijalni rad
Rok : travanj 2017. godine
Izvješće o radu javnog pravobranitelja koji zastupa
Općinu Kupres
OBRAĐIVAČ: Javni pravobranitelj
Rok : travanj 2017. godine
Informacija o stanju zaposlenosti na području Općine
Kupres
OBRAĐIVAČ: Zavod za zapošljavanje – ispostava
Kupres
Rok : travanj 2017. godine
Informacija o stanju poljoprivrede i provođenju zakona
o poljoprivrednom zemljištu na prostoru općine Kupres
OBRAĐIVAČ : Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Rok : travanj 2017. godine
Informacija o stanju lokalne infrastrukture na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove i Javno komunalno poduzeće d.o.o.
Kupres
Rok : svibanj 2017. godine
Informacija o obnovi na području općine Kupres u
2016. godini
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje, stambenokomunalne poslove i katastar
Rok : svibanj 2017. godine
Informacija o radu „Šumarije“ Kupres sa osvrtom
na stanje šuma, uzgoj- eksploatacija sa mjerama za
unaprjeđenje sa financijskim pokazateljima
OBRAĐIVAČ : Šumarija Kupres
Rok: svibanj 2017. godine
Informacija o rješavanju statusa braniteljske populacije
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu
Rok : svibanj 2017. godine
Informacija o podzemnim i nadzemnim instalacijama
uređaja i opreme na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje, stambenokomunalne poslove i katastar
Rok : svibanj 2017. godine
Informacija o provođenju prostorno planske politike na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ:
Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok :svibanj 2017. godine
Informacija o zimskom održavanju putova na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar i Služba za
gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove
Rok : svibanj 2017. godine
Informacija o stanju zdravstvene zaštite stanovništva i
organizacija zdravstva u općini Kupres.
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Doma zdravlja Kupres
Rok: lipanj 2017. godine
Informacija o socijalnom stanju stanovništva na
području općine Kupres (položaj građana u socijalnoj
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potrebi djece i omladine sa posebnim potrebama
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu i Centar za socijalni rad Kupres
Rok : lipanj 2017. godine
Informacija o stanju i pravnom statusu društvenodržavne imovine na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu u suradnji s ostalim službama
Rok : lipanj 2017. godine
Izvješće o radu organa državne službe Općine Kupres
za 2016. godinu
OBRAĐIVAČ : Sve službe
PREDLAGAČ : Općinski načelnik
Rok : polugodišnje
Izvješće o radu i analiza rada nadležne općinske
inspekcije
OBRAĐIVAČ : Općinski inspektori
Rok : polugodišnje
Informacija i analiza rada Županijskih inspekcija koje
pokrivaju pojedine oblasti u općini Kupres
OBRAĐIVAČ: Uprava za inspekcijske poslove Vlade
HBŽ Livno
Rok : polugodišnje
Informacija će sačinjavati problematiku i prijedlog
mjera u pogledu provođenja zakona iz oblasti koje
pokrivaju inspekcijske službe za područje općine Kupres
Izvješće o provođenju zaključaka i odluka Općinskog
vijeća
OBRAĐIVAČ: Općinski načelnik, sve općinske službe
i svi na koje se odnose zaključci Općinskog vijeća kao i
kolegija Općinskog vijeća u okviru evidencije
Rok : polugodišnje
Informacija o stanovima u vlasništvu Općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok: srpanj 2017. godine
Izvješće o radu civilne zaštite sa mjerama i prijedlozima
mjera, obraditi i probleme deminiranja na području općine
Kupres i stanju protupožarne zaštite
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu u suradnji s ostalim službama
Rok: srpanj 2017. godine
Izvješće o izvršenju proračuna
OBRAĐIVAČ: Općinsko načelnik i služba koja prati
financije
Rok : kolovoz 2017. godine
Informacija o postignutom uspjehu odgojnoobrazovnog rada na kraju nastavne godine 2016/2017
godine u Osnovnoj školi „fra. Miroslava Džaje „ Kupres
(sa prijedlozima mjera za unaprjeđenje obrazovnoodgojnog procesa)
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj osnovne škole
Rok: rujan 2017. godine
Informacija o postignutom uspjehu odgojno- obrazovnog
rada na kraju nastavne godine 2016/2017. godine u
Srednjoj školi (sa prijedlozima mjera za unaprjeđenje
obrazovno- odgojnog procesa)
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Srednje škole
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Rok: rujan 2017. godine
Informacija o radu Turističke zajednice (Podružnica
Kupres)
OBRAĐIVAČ: Turistička zajednica-podružnica Kupres
Rok : rujan 2017. godine
Informacija u stanju oblasti kulture i fizičke kulture na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu u suradnji s ostalim službama
Rok : rujan 2017. godine
Informacija o provođenju Strategije razvoja općine
Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Predlagač : Općinski načelnik
Rok: rujan 2017. godine
Informacija o izgradnji vikend naselja sa pripadajućom
infrastrukturom i ostalih turističkih kapaciteta na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ : Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok: listopad 2017. godine
Informacija o investicijama koje se financiraju iz
Proračuna Općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Rok: listopad 2017. godine
Izvješće o radu Vijeća Mjesne zajednice Kupres za
2016. godinu
OBRAĐIVAČ: Vijeće Mjesne zajednice i predsjednici
Mjesnih zajednica
Rok: studeni 2017. godine
Program rada Općinskog vijeća za period siječanj
2018. do prosinac 2018. godine
Temeljem prijedloga općinskog načelnika i njegovih
pomoćnika, prijedloga i sugestija vijećnika, kako i
prijedloga ustanova i poduzeća od posebnog interesa
za Općinu koji su dali prijedloge i sugestije za izmjenu
i dopunu Nacrta programa, Općinsko vijeće će usvojiti
program rada vijeća za period siječanj 2018- prosinac
2018. godine
OBRAĐIVAČ: Kolegij Općinskog vijeća
Rok: prosinac 2017. godine
NORMATIVNI DIO
Prijedlog Proračuna općine Kupres 2017. godinu
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Rok: ožujak 2017. godine
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2017.
godinu
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Rok: ožujak 2017. godine
Odluka o brisanju upisa nositelja Prava Općenarodna
imovina
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
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upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu
Rok: ožujak 2017. godine
Odluka o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina
obračuna visine rente i naknade za uređenje građevinskog
zemljišta za 2017. godinu
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu
Rok: ožujak 2017. godine
Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne cijene m2
korisne stambene površine
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok: ožujak 2017. godine
Odluka o usvajanju Programa novčanih poticaja za
unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Rok: ožujak 2017. godine
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za Statutarna pitanja,
Poslovnik i propise
Rok: ožujak 2017. godine
Odluka o načinu vršenja pašarenja na području općine
Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Rok: travanj 2017. godine
Odluka o raspisivanju i održavanju izbora za članove
Vijeća mjesnih zajednica na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu i povjerenstvo za mjesne zajednice i suradnju
sa općinama i gradovima i nevladinim udrugama
Rok: travanj 2017. godine
Odluka o zaštiti prirodnih plodova na području općine
Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Rok: svibanj 2017. godine
Odluka o zaštiti rakova na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Rok: svibanj 2017. godine
Odluka o komunalnom redu
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje, stambenokomunalne poslove i katastar
Rok: lipanj 2017. godine
Odluka o komunalnoj naknadi
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok: lipanj 2017. godine
Odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta kojem
je vlasnik općina Kupres i visini naknade za uporabu
pašnjaka
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Rok: lipanj 2017. godine
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Program razvoja i sistema zaštite spašavanja na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu u suradnji s ostalim službama
Rok: rujna 2017. godine
- Nacrt Proračuna općine Kupres za 2018. godine
Rok: studeni 2017. godine
Prijedlog Proračuna općine Kupres za 2018. godine
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove
Rok : prosinac 2017. godinu
Poslovi utvrđeni ovim Programom rada za 2017.
godinu su samo okvirni. Ovlašteni predlagatelji se ne
ograničavaju, već se od njih očekuje da podnesu i druge
prijedloge tijekom 2017. godine koji će se sukladno
proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Općinskog
vijeća uvrstiti u dnevni red sjednice. Općinsko vijeće će
sukladno posebnim propisima donositi rješenja, zaključke,
davati suglasnosti, preporuke, smjernice, upute i drugo
kada se za to ukaže potreba.
Prilikom izrade i utvrđivanja prijedloga i dostave istih
Općinskom vijeću, ovlašteni predlagatelji nastojat će se
pridržavati rokova utvrđenih ovim Programom rada.
Sukladno Poslovniku o radu Vijeća, Općinsko vijeće
tromjesečno će razmatrati ostvarivanje programa rada i
poduzimati odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje.
Program rada Općinskog vijeća Kupres nakon
donošenja objavit će se u „Službenom glasniku općine
Kupres“ i staviti na uvid javnosti sukladno članku 62.
Poslovnika o radu.
Izmjene i dopune postojećih akata i njihovo
usuglašavanje sa višim aktima u tijeku godine da bude
obveza svih Općinskih službi i Općinskog vijeća.
Primjedbe iznesene na Kolegiju Općinskog vijeća
vezano za Izvješće Skupštine javnih poduzeća, pismena
izvješća rukovodioca javnih poduzeća i ustanova kojim
je općina Kupres osnivač, raspravljati u istom terminu.
Javna poduzeća podnijeti će izvješća po propisanom
zaključku koje je usvojilo Općinsko vijeće.
Broj: 01/2-02-1-08//17
Kupres, 21.ožujka 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Na temelju članka 28. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj:
102/13,9/14,13/14,8/15 ,91/15,102/15 i 104/16), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprava ("Službene novine
F BiH", broj: 49/06) i članka 25. Statuta općine Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres", br: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj dana 21.3.2017. godine, donosi:
PRORAČUN OPĆINE KUPRES ZA 2017. GODINU
I - OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Kupres za 2017. godinu sastoji se od:
Kod

Plan 2016

1

2

A
B

PRIHODI
RASHODI

Izvršenje
31.12.2016

3

2.256.137
2.256.137

Plan 2017

Indeks

Indeks

4

5

5/3

5/4

2.252.675
2.252.675

2.967.750
2.967.750

131,54
131,54

131,74
131,74

Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2017. godinu kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO
Ek.kod
1

71
711000
711111
711112
711115
713000
713111
713113
714000
714110
714130
714191
715000
715111
715132
715141
715200
716000
717000
717131
717141

A - PRIHODI
2

I - POREZNI PRIHODI
Porez na dobit poj.i pod.
Porez na dobit od gosp. i prof.
djelatnosti
Porez na dobit od polj.dj.
Porez na prihod od imovine i imov.
prava
Porez na plaću i radnu snagu
Porez na plaću i dr.os.prim.
Porez na dodatna primanja
Porez na imovinu
Porez na imovinu
Porez na promet nekretnina
Ostali stalni porezi na imovinu
Porez na promet proizvoda i usluga
Porez na promet domaće nafte i
naftnih derivata
Porez na promet proizvoda iz tar.br.2
Porez na promet usluga,osim usluga
u građevinstvu
Porez na promet posebnih usluga
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od neizravnih poreza
Naknada za puteve iz cij.nafte i naf.
der.
PDV

Plan 2016

Izvršenje
31.12.2016

Plan
2017

Indeks

Indeks

3

4

5

5/3

5/4

952.700
0

955.230
0

976.000
600

102,45

102,17

0

0

50

0

0

500

0

0

50

0
0
0
31.100
10.600
20.500
0
0

0
0
0
30.467
9.701
20.766
0
0

2.500
1.500
1.000
33.100
11.100
22.000
0
2.700

106,43
104,72
107,32

108,64
114,42
105,94

0

0

100

0

0

1.000

0

0

1.500

0
127.600
749.000

0
126.405
749.749

100
134.100
750.000

105,09
100,13

106,09
100,03

39.000

39.073

40.000

102,56

102,37

710.000

710.676

710.000

100,00

99,90
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719000
719114
719115
719116
719117
72
721100
721112
721121
721122
721210
721211
721214
721227
721239
722000
722100
722300
722321
722322
722329
722400
722433
722434
722435
722436
722437
722454
722463
722500
73
731111
731121
732112
732112
732112
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Ostali porezi
Porez na plaću za zaštitu od nesreća
Poseban porez za zaštitu od nesreća
Porez na potrošnju u ugost.od prav.
os.
Porez na potrošnju u ugost.od fiz.os.
II - NEPOREZNI PRIHODI
Prihodi o financijske i nemat.
imovine
Prihodi od ekspl. prirodnih resursa
Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih
prostora
Ostali prih. od fina.i nemat.imov.
Prihodi od kamata na depozite u
banci
Prihodi od GSM licence
Prihodi od zakupa korištenja
sportsko-gospodarskih lovišta
Ostali prihodi od imovine
Naknada i takse od pružanja javnih
usluga
Administrativne takse
Komunalne takse
Općinske komunalne naknade
Porez na tvrtku
Pristojba za šport
Ostale proračunske naknade
Naknada za uređenje građevinskog
zemljišta
Naknada za korištenje građevinskog
zemljišta
Naknada po osnovu prirodnih
pogodnosti-Renta
Naknada za tehnički prijem objekta
Naknada za postupak legalizacije
javnih površina i građevina
Naknada za korištenje državnih
šuma
Naknada za zakup javnih površinaDan kosidbe-novi ek.kod
Posebne naknade i takse
III - TEKUĆE POTPORE
Transfer od inozemnih vlada
Primljene
potpore
od
međ.
organizacija
Tekuće potpore iz Federacije
Fond za zaštitu okoliša FBiH
Pomoć vlade FBiH Proračunu
općine

45.000
2.000
500

48.609
1.931
310

53.000
2.000
1.000

117,78
100,00
200,00

109,03
103,59
323,10

35.000

39.226

40.000

114,29

101,97

7.500

7.142

10.000

133,33

140,01

1.083.153

1.076.180

1.064.250

98,25

98,89

149.300

143.357

147.800

99,00

103,10

500
147.000

583
141.274

1.000
145.000

200,00
98,64

171,66
102,64

1.800

1.500

1.800

100,00

120,00

51.292

38.292

58.450

113,96

152,64

0

0

50

49.700

36.700

56.400

113,48

153,68

1.592

1.592

2.000

125,63

125,63

100.000

110.122

50.000

50,00

45,40

782.561

784.409

808.000

103,25

103,01

57.050
195.500
140.000
41.500
14.000
437.011

56.104
198.981
140.643
44.214
14.124
439.589

37.000
215.000
150.000
50.000
15.000
463.000

64,86
109,97
107,14
120,48
107,14
105,95

65,95
108,05
106,65
113,09
106,20
105,33

7.098

7.098

8.000

112,71

112,71

8.325

8.525

10.000

120,12

117,30

42.500

42.217

50.000

117,65

118,44

8.850

8.850

10.000

112,99

112,99

0

0

5.000

350.000

352.661

350.000

100,00

99,25

20.238

20.238

30.000

148,24

148,24

93.000
202.980
0

89.735
204.237
0

93.000
750.000
250.000

100,00
369,49

103,64
367,22

0

0

0

77.427
0

78.684
0

200.000
100.000

258,31

254,18

0

0

50.000
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732114
77
777778
777779
81
811111

Potpore od Županije
IV-Ostali prihodi
Potraživanja iz ranijeg razdoblja
Naknada za putove iz cijene naftnih
derivata
V- KAPITALNI PRIMICI
Prihodi od prodaje zemljišta

125.553
2.000
0

125.553
1.724
0

150.000
101.500
100.000

119,47
5075,00

119,47

2.000

1.724

1.500

75,00

87,01

15.304
15.304

15.304
15.304

76.000
76.000

496,60
496,60

496,60
496,61

UKUPNI PRIHODI I+II+II+IV+V

2.256.137

2.252.675

2.967.750

131,54

131,74

B - RASHODI

Plan 2016

Izvršenje
31.12.2016

Plan 2017

Indeks

Indeks

3

4

5

I - TEKUĆI IZDACI
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova uposlenih
Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Elekt. energija, jav. rasvj. i grijanje
Pošt. telekom. i komunal. usluge
Nabavka materijala i servis. usluge
Usluge prijevoza i gorivo
Tekuće održavanje i ostale usluge
Osiguranje i bankarske usluge
Ostale usluge i dug iz pret.razdoblja
Tekući prijenosi -grantovi
Grantovi političkim strankama
Grantovi izbornoj komisiji
Grant za socijalnu zaštitu
Stipendije
Troškovi smještaja štićenika
Sudski troškovi i ovrha
Grant za Dom zdravlja
Grantovi za šport
Grantovi za kulturu
Grantovi za vjerske zajednice
Prijevoz učenika
Grantovi udrugama
Crveni križ
Pomoć braniteljima
Naknada za vatrogasne jedinice
Jednokratna novčana naknada za
rođenje djeteta
Pomoć djeci sa posebnim potrebama
Hrvatski radio Kupres
Hrvatski dom kulture
Osnovna škola fra Miroslav Džaja

1.801.506
616.000
91.400

1.814.943
615.884
91.542

2.078.644
700.000
90.700

115,38
113,64
99,23

114,53
113,66
99,08

65.000

64.677

75.000

115,38

115,96

367.436
5.500
130.000
27.436
19.800
7.200
24.500
4.500
148.500
630.768
10.426
2.342
7.000
9.750
31.700
3.124
9.000
45.600
5.000
4.000
65.000
5.000
1.000
10.000
13.186

380.947
5.318
136.141
27.122
23.928
6.893
26.617
3.964
150.964
630.991
10.426
2.342
5.900
9.750
31.015
7.309
9.000
45.605
3.100
5.113
64.991
3.866
1.000
8.350
13.186

458.300
7.000
160.000
29.000
22.100
8.200
75.500
4.500
152.000
723.644
0
8.494
10.000
18.750
22.000
100.000
10.000
45.000
7.000
10.000
52.000
5.000
1.000
15.000
3.000

124,73
127,27
123,08
105,70
111,62
113,89
308,16
100,00
102,36
114,72
0,00
362,68
142,86
15,38
69,40
3201,02
111,11
98,68
140,00
250,00
80,00
100,00
100,00
150,00
22,75

120,31
131,62
117,52
106,92
92,36
118,96
283,66
113,53
100,69
114,68
0,00
362,68
169,49
192,31
70,93
1368,22
111,11
98,67
225,81
195,59
80,01
129,34
100,00
179,64
22,75

10.000

10.000

20.000

200,00

200,00

1.000
70.600
63.000
30.000

0
70.600
65.000
27.328

2.000
60.000
50.000
20.000

200,00
84,99
79,37
66,67

84,99
76,92
73,19

Ek.kod
1

611100
611200
612000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
614
614118
614122
614231
614234
614237
614238
614239
614313
614315
614317
614318
614319
614321
614322
614325
614327
614328
614411
614412
614413
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5887,37
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614414
614415
614416
614416
614417
614418
614419
614421
614619
681424
616325
82
821113
821213
821216
821222
821321
821521
821619
300000
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Centar za socijalnu skrb
Poticaj za poljoprivredu
Dječiji vrtić Pahuljica
Dječiji vrtić Pahuljica-uplata poreza
i doprinosa
Spomenici iz domovinskog rata
Javno
komunalno
poduzeće
(oprema)
Grant za novo zapošljavanjepripravnici
Grant za mlade
Proračunska pričuva
Grant
za
socijalu-potpora
stanovništvu
Otplata kredita
II-KAPITALNI IZDACI
Vodosnadbijevanje i kanalizacija
Sportska dvorana
Ostali kapitalni izdaci
Asvaltiranje ulica i lokalnih putova
Nabavka motornog vozila
Projektne pripreme i projektiranje
Sufinanciranje projekata sa IFADom
III-Kratkoročne
obveze
i
razgraničenja
UKUPNO IZDACI I+II+III

66.000
7.000
59.040

70.441
6.461
59.040

75.000
15.000
50.400

113,64
214,29
85,37

106,47
232,17
85,37

26.000

29.964

0

0

0

4.000

0

0

10.000

31.000

31.086

50.000

161,29

160,85

15.000
30.000

14.490
25.630

10.000
50.000

66,67
166,67

69,01
195,08

0

0

0

30.902
109.347
20.000
0
32.816
46.790
0
9.741

30.902
109.347
20.000
0
32.816
46.790
0
9.741

31.000
535.000
100.000
200.000
20.000
50.000
0
45.000

100,32
489,27
500,00

100,32
489,27
500,00

60,95
106,86

60,95
106,86

461,96

461,97

0

0

120.000

345.284

328.385

354.106

102,55

107,83

2.256.137

2.252.675

2.967.750

131,54

131,74

0,00

Broj: 01/2-14-2-20/17
Kupres, 21.3.2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
21. ožujka 2017. godine d o n i j e l o j e:
R j e š e nj e
o imenovanju Povjerenstva za Proračun financije
i ekonomska pitanja
I
U Povjerenstvo za Proračun financije i ekonomska
pitanja Općinskog vijeća Kupres imenuju se:
1. Filip Zrno, predsjednik
2. Mirko Lovrić, zamjenik predsjednik
3. Stipo Rade Ćurković,
4. Stipo Galić
5. Valentina Lozančić

III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01/2-05-1-15/17
Kupres; 21. ožujka 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
21. ožujka 2017. godine d o n i j e l o j e:
R j e š e nj e
o imenovanju Povjerenstva za društveni nadzor

II

I

Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 47.
Poslovnika Općinskog vijeća.

U Povjerenstvo za društveni nadzor Općinskog vijeća
Kupres imenuju se:

III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01/2-05-1-10/17
Kupres; 21.3.2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

1. Zoran Lovrić, predsjednik
2. Domagoj Turalija, zamjenik predsjednika
3. Ivica Radoš
4. Anamarija Raič
5. Suzana Lozančić
II
Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 51.
Poslovnika Općinskog vijeća.
III

Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
21. ožujka 2017. godine d o n i j e l o j e
R j e š e nj e
o imenovanju Povjerenstva za pitanje branitelja i
stradalnika Domovinskog rata
I
U Povjerenstvo za pitanje branitelja i stradalnika
Domovinskog rata Općinskog vijeća Kupres imenuju se:
1. Ivan Bulut, predsjednik
2. Marijan Rebrina, zamjenik predsjednika
3. Goran Jelić,
4. Goran Vrgoč
5. Mario Bagarić

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01/2-05-1-13/17
Kupres; 21. ožujka 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
21. ožujka 2017. godine d o n i j e l o j e:
R j e š e nj e
o imenovanju Povjerenstva za jednakopravnost
spolova

II

I

Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 54.
Poslovnika Općinskog vijeća.

U Povjerenstvo za jednakopravnost spolova Općinskog
vijeća Kupres imenuju se:
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1. Anamarija Raič, predsjednik
2. Anđelka Janković, zamjenik predsjednika
3. Ante Bagarić
5. Zoran Lovrić
5. Marina Lozančić
II
Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 57.
Poslovnika Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01/2-05-1-18/17
Kupres; 21. ožujka 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
21. ožujka 2017. godine d o n i j e l o j e:
R j e š e nj e
o imenovanju Povjerenstva za mjesne zajednice i
suradnju sa općinama i gradovima i nevladinim
udrugama
I
U Povjerenstvo za mjesne zajednice i suradnju sa
općinama i gradovima i nevladinim udrugama Općinskog
vijeća Kupres imenuju se:
1. Zvonimir Baković, predsjednik
2. Tale Ugrak, zamjenik predsjednika
3. Jovica Pavlica
4. Ivan Ćosić
5. Ivica Radoš

Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
21. ožujka 2017. godine d o n i j e l o j e:
R j e š e nj e
o imenovanju Povjerenstva za zaštitu okoliša
kulturnog i prirodnog nasljeđa
I
U Povjerenstvo za zaštitu okoliša kulturnog i prirodnog
nasljeđa Općinskog vijeća Kupres imenuju se:
1. Blanka Magaš, predsjednik
2. Marijan Rebrina, zamjenik predsjednika
3. Ante Bagarić
4. Valentina Lozančić
5. David Mijoč
II
Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 52.
Poslovnika Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01/2-05-1-14/17
Kupres; 21. ožujka 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
21. ožujka 2017. godine d o n i j e l o j e:
R j e š e nj e
o imenovanju Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava i
predstavke i pritužbe građana

II
I
Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 49.
Poslovnika Općinskog vijeća.

U Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i predstavke i
pritužbe građana Općinskog vijeća Kupres imenuju se:

III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01/2-05-1-12/17
Kupres; 21. ožujka 2017. godine

1. Marijan Rebrina, predsjednik
2. Lazo Vavan, zamjenik predsjednika
3. Ivan Bulut
4. Ivan Ćosić
5. Kristina Čičak
II

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 48.
Poslovnika Općinskog vijeća.
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III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01/2-05-1-11/17
Kupres; 21. ožujka 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

1. Mlađen Pavlica, predsjednik
2. Anamarija Raič, zamjenik predsjednika
3. Stipo Rade Ćurković
4. Stipo Galić
5. Zoran Lovrić
II
Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 56.
Poslovnika Općinskog vijeća.
III

Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
21. ožujka 2017. godine d o n i j e l o j e:
R j e š e nj e
o imenovanju Povjerenstva za šport i pitanja mladih
I
U Povjerenstvo za šport i pitanja mladih Općinskog
vijeća Kupres imenuju se:
1. Domagoj Turalija, predsjednik
2. Ante Bagarić, zamjenik predsjednika
3. Kristina Čičak,
4. Ilija Svalina
5. Ivan Bulut

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01/2-05-1-17/17
Kupres; 21. ožujka 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
21. ožujka 2017. godine d o n i j e l o j e:
R j e š e nj e
o imenovanju Povjerenstva za Statutarna pitanja,
Poslovnik i propise

II
I
Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 55.
Poslovnika Općinskog vijeća.

U Povjerenstvo za Statutarna pitanja, Poslovnik i
propise Općinskog vijeća Kupres imenuju se:

III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01/2-05-1-16/17
Kupres; 21. ožujka 2017. godine

1. Marija Ivković, predsjednik
2. Goran Vrgoč, zamjenik predsjednika
2. Stipe Galić
4. Filip Zrno
5. Ivo Ćurković
II

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
21. ožujka 2017. godine d o n i j e l o j e:
R j e š e nj e
o imenovanju Povjerenstva za poslove
iz stambene oblasti
I
U Povjerenstvo za poslove iz stambene oblasti
Općinskog vijeća Kupres imenuju se:

Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 46.
Poslovnika Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01/2-05-1-09/17
Kupres; 21. ožujka 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Temeljem članka 45. i 50. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres» broj:
10/2004), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
21. ožujka 2017. godine d o n i j e l o j e:
R j e š e nj e
o imenovanju Povjerenstva za odnose
sa vjerskim zajednicama
I
U Povjerenstvo za odnose sa vjerskim zajednicama
Općinskog vijeća Kupres imenuju se:
1. Valentina Lozančić, predsjednik
2. Ivan Ćosić, zamjenik predsjednika
3. Kristina Čičak
4. Farid Malanović
5. Svetko Periz

III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01/2-25-1-31/17
Kupres, 05. travnja 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine,
razmatralo je Odluku o prihvaćanju kredita Evropske
investicijske banke (EIB) za projekt vodoopskrbe i
odvođenje otpadnih voda u F BiH. Nakon razmatranja
ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo sljedeći:

II

Z a k lj u č a k

Prava i obveze Povjerenstva regulirana su člankom 53.
Poslovnika Općinskog vijeća.

I

III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku općine Kupres».
Broj: 01/2-05-1-28/17
Kupres; 21.ožujka 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na nastavku sjednice održane 05.travnja
2017. godine, razmatralo je Odluku o prihvaćanju
kredita Evropske investicijske banke (EIB) za projekt
vodoopskrbe i odvođenje otpadnih voda u F BiH. Nakon
razmatranja Vijeće nije usvojilo odluku:
Z a k lj u č a k
I
Odluka o prihvaćanju kredita Evropske investicijske
banke (EIB) za projekt vodoopskrbe i odvođenje otpadnih
voda u F BiH nije usvojena.
II
Za usvajanje ove oduke sukladno Statutu Općine
Kupres potrebito je imati dvotrećinsku većinu.
Prigodom pojedinačnog glasovanja odluka nije dobila
potrebit broj glasova vijećnika.

Vijeće je zatražio odgodu o donošenju Odluke o
prihvaćanju kredita Evropske investicijske banke (EIB)
za projekt vodoopskrbe i odvođenje otpadnih voda u F
BiH, zbog toga što su vijećnici HDZ BiH tražili da se ista
prezentira i pojasni Vijeću.
II
Nakon prezentacije i pojašnjenja odluku dostaviti
Vijeću na razmatranje i usvajanje.
III
Sjednicu Općinskog Vijeća nastaviti u što kraćem
roku.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj : 01/2-25-1-06/17
Kupres, 21. ožujka 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08)
Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 21. ožujka
2017. godine, razmatralo je Izvješće o poslovanju javne
ustanove Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres za 2016. godinu
. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je
donijelo sljedeći :
Z a k lj u č a k
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I
Vijeće je usvojilo Izvješće o poslovanju javne ustanove
Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres za 2016. godinu.
II
Zaključaka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01/2-34-2-07/17
Kupres, 21. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj 20/08) i članka 15. Odluke
o rješavanju pravnog statusa građevina izgrađenih bez
odobrenja za građenje i građevina privremenog karakter
na području općine Kupres broj 01-02-1-143/13 od
11.09.2013. godine, Općinski načelnik općine Kupres
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za rješavanje pravnog
statusa bespravno izgrađenih objekata
Članak 1.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 39. Statuta Općine Kupres (“Službeni
glasnik Općine Kupres”, broj 20/08), Općinski načelnik
donosi
ODLUKU
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi-tenderu za nabavku lož ulja za
sezonu grijanja 2016./2017.-u godinu za potreba
Općinske uprave Općine Kupres

Imenuju se stručne osobe, uposlenici poduzeća Enning
d.o.o. Livno u sastav Povjerenstva za rješavanje pravnog
statusa bespravno izgrađenih objekata u slijedećem
sastavu:
1.
2.
3.

Julija Tičinović- predsjednik
Predrag Kostovski-član
Radoslav Mikulić-član
Članak 2.

Obavijest o nabavi – tenderu raspisati u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama.

Zadatak Povjerenstva je, sukladno odredbama članka
15. Odluke o rješavanju pravnog statusa građevina
izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina
privremenog karaktera na području općine Kupres
broj: 01-02-1-143/13 od 11.09.2013. godine u svakom
pojedinačnom zahtjevu utvrditi prostorne mogućnosti
rješavanja pravnog statusa nekretnine, utvrditi da
li su izvedeni radovi smetnja postojećim susjednim
građevinama, da li je predmentna izgradnju u skladu sa
postojećom izgradnjom na konkretnom lokalitetu, te sve
druge relevantne činjenice koje su od utjecaja na rješavanje
pravnog statusa nekretnine. Povjerenstvo mora uraditi
pismeno mišljenje o svakom predmetu pojedinačno.

Članak 3.

Članak 3.

Sredstva za nabavku lož ulja planirana su u proračunu
Općine Kupres, Ekonomski kod Tekući izdaci, kod 613
213 – Izdaci za centralno grijanje.

Kao kontakt osoba ispred općine Kupres imenuje se
Pero Čičak, ing.građ.

Članak 1.
Odobrava korištenje financijskih sredstava i raspisuje
obavijest – tender za Nabavku lož ulja za sezonu grijanja
2016./2017. . godinu za potrebe općinske uprave Općine
Kupres.
Članak 2.

Članak 4.
Članak 4.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu.

Ovim rješenjem stavljaju se izvan snage sva Rješenja
kojma su imenovanja prijašnja Povjerenstva za rješavanje
pravog statusa bespravno izgrađenih objekata.
Članak 5.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 02-01/1-14-3-785/16
Kupres, 16.08.2016. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“ i
Oglasnoj ploči općine Kupres.
Broj: 02-31-2-94/16
Kupres, 31.08.2016. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
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Temeljem članka 39. Statuta Općine Kupres („Službeni
glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08), Općinski načelnik,
donosi
ODLUKU
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi- tenderu za „Nabavku opreme
za najam sustava tehničke zaštite i usluga dojavnog
Centra i intervencije – Općina Kupres“
Članak 1.
Odobrava korištenje financijskih sredstava i raspisuje
obavijest - tender za „Nabavku opreme za najam sustava
tehničke zaštite i usluga dojavnog Centra i intervencije Općina Kupres“.

ODLUKU
o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora
Poljoprivrednog poduzeća Kupreško polje d.o.o.
Kupres
I
Imenuje se Nadzorni odbor Poljoprivrednog poduzeća
Kupreško polje d.o.o. Kupres u sastavu:
1.
2.
3.

Josip Lovrić
Andrija Ivković
Ljubica lozančić

II
Nadzorni odbor imenuje se na mandatno razdoblje od
4 (četiri) godine.

Članak 2.
III
Obavijest o nabavi - tenderu raspisati u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama.
Članak 3.
Sredstva za „Nabavku opreme za najam sustava
tehničke zaštite i usluga dojavnog Centra i intrevencije
– Općina Kupres“, 614 325 - planirana su u proračunu
Općine Kupres, Ekonomski kod – Naknada u slučaju
elementarnih nepogoda.
Članak 4.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
inspekcijske poslove, financije pitanja branitelja i civilnu
zaštitu.

Ova Odluka stupa na snagu danom potvrđivanja od
strane Skupštine Poljoprivrednog poduzeća Kupreško
polje d.o.o. Kupres i objavit će se na Oglasnoj ploči općine
Kupres, u „Službenim novinama F BiH“ i „Službenom
glasniku Općine Kupres“.
Obrazloženje
Na temelju raspisanog Javnog natječaja za izbor članova
Nadzornog odbora Poljoprivrednog poduzeća Kupreško
polje d.o.o. Kupres prispjelo je 5 prijava od kojih su 3 bile
valjanje. Nakon što je povjerenstvo za provedbu postupka
izbora kandidata provelo zakonski postupak provjere
kandidata kroz obavljanje intervjua dostavilo je zapisnik
u kojem najviše bodova imaju kandidati navedeni u točki
I. ove Odluke.

Članak 5.
Pouka o pravnom lijeku:
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 02-01/1-14-3-916/16
Kupres, 22.09.2016. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene
novine F BiH“, broj: 34/03), članka 7. Zakona o javnim
poduzećima u F BiH („Službene novine F BiH“, broj:
08/05), članku 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupku
izbora kandidata za konačno imenovanje u regulirana
tijela Općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“,
broj: 12/05), Odluke o usuglašavanju pravnog statusa
poljoprivrednog poduzeća Kupreško polje d.o.o. Kupres
nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za izbor
i imenovanje na pozicije članova Nadzornog odbora PP
Kupreško polje d.o.o. Kupres, Općinski načelnik donosi:

Protiv ove Odluke može se u roku od 8 dana od dana
objave na oglasnoj ploči općine Kupres podnijeti prigovor
Općinskom načelniku.
Broj: 02-05-40-505-1/16
Kupres, 20.10.2016. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Temeljem članka 23. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službene novine HBŽ“, broj:4/98, 13/00 i 10/05) i
članka 39. Statuta Općine Kupres („Službeni glasnik
Općine Kupres“, broj: 20/08) Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o deponiranim potpisima
Od dana 08.11.2016. godine sredstvima na računu broj:
1544602002952595, a koji se vodi kod Intesa SanPaolo
Banka BiH Poslovnica Kupres, raspolagat će:
Milan Raštegorac
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.

izdaci, kod 613 484 - Izdaci za sanitarni materijal.
Članak 4.

Broj: 02-14-1080/16
Kupres, 23.11.2016. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu.

***
Članak 5.
Temeljem članka 19. Statuta P.P. „Kupreško polje“
d.o.o. Kupres, Skupština javnih poduzeća na sjednici
održanoj 28.11.2016. godine donosi
ODLUKU
o suglasnosti na odluku o konačnom imenovanju
članova nadzornog odbora P.P. „Kupreško polje“
d.o.o. Kupres
Članak 1.
Daje se suglasnost na odluku o konačnom imenovanju
članova nadzornog odbora P.P. „Kupreško polje“
d.o.o. Kupres (broj: 02-05-40-505-1/16 od 20.10.2016.
godine).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 01-14/16
Kupres, 29.11.2016. godine
Predsjednik Skupštine Javnih poduzeća
Niko Ivić, dipl.ing. dipl.oecc
***
Temeljem članka 39., Statuta Općine Kupres („Službeni
glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08), Općinski načelnik,
donosi
ODLUKU
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi - tenderu za nabavku sanitarnog
materijala za općinsku upravu
Općine Kupres za 2017. -u godinu

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 02-01/1-14-3-104/17
Kupres, 27.01.2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), Općinski načelnik
općine Kupres donosi
ODLUKU
Članak 1.
Oslobađaju se vlasnici Obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva koji su registrirani sa područja općine
Kupres u Registar poljoprivrednih gospodarstava
plaćanja općinske pristojbe kad podnose pisani zahtjev
za izmjenu,dopunu podataka za tekuću 2017 godinu radi
promjene stočnog fonda , korištenja zemljišta kao i drugih
promjena subjekata u slučaju umrlih i gospodarstvu ili
promjene nositelja gospodarstva kao i članova.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 02-01/1-49-98/17
Kupres, 27.01.2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***

Članak 1.
Odobrava korištenje financijskih sredstava i raspisuje
obavijest - tender za nabavku sanitarnog materijala za
općinsku upravu Općine Kupres za 2017. - u godinu.
Članak 2.
Obavijest o nabavi - tenderu raspisati u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama.
Članak 3.
Sredstva za nabavku sanitarnog materijala, planirana
su u proračunu Općine Kupres, Ekonomski kod Tekući

Općinski načelnik općine Kupres, temeljem članka
15. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH
(„Službene novine F BiH“, broj:49/06 i 51/09), 24.Naputka
o načinu vršenja uredskog poslovanja u organima uprave
i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine F BiH“, broj: 30/98)i članka 39.
Statuta općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“
broj:20/98)d o n o s i
R J E Š E NJ E
o određivanju brojčanih oznaka (signaturi)
organizacijskih jedinica
kojima se predmeti i akti dostavljaju u rad
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I
Ovim Rješenjem se određuju brojčane dvocifrene
oznake za tijela jedinice lokalne samouprave općine
Kupres (Općinsko vijeće općine Kupres i Općinskog
načelnika) kojima se predmeti dostavljaju u rad.
II
Općinsko vijeće kao tijelo jedinice lokalne samouprave
općine Kupres koristi brojčanu oznaku 01/2 koja je sastavni
dio svakog predmeta koje u okviru svojih nadležnosti
donosi Općinsko vijeće općine Kupres.
Uz brojčanu oznaku ,svaki predmet sadržava
i klasifikacijsku oznaku (broj) iz Liste kategorija
registraturne građe sa rokovima čuvanja broj:05-05-60/09
od 29.04.2009. godine i redni broj iz osnovne knjige
evidencije predmeta.

03/5 Komunalno-stambeni poslovi i evidencija
imovine
04 Službazadruštvenedjelatnosti,općuupravu,imovinskopravne poslove,pitanje branitelja i civilnu zaštitu
Određuju podbrojevi po djelatnostima
04/1 Društvene djelatnosti
04/2 Opća uprava
04/3 Matični ured
04/4 Imovinsko-pravni poslovi
04/5 Pitanje branitelja
04/6 Civilna zaštita
Uz brojčanu oznaku ,svaki predmet sadržava
i klasifikacijsku oznaku (broj) iz Liste kategorija
registraturne građe sa rokovima čuvanja broj: 05-0560/09 od 29.04.2009. godine i redni broj iz osnovne
knjige evidencije predmeta.
V

III
Općinski načelnik kao tijelo jedinice lokalne
samouprave općine Kupres koristi brojčanu oznaku 01/1
koja je sastavni dio svakog predmeta koji u okviru svojih
nadležnosti donosi Općinski načelnik.
Uz brojčanu oznaku ,svaki predmet sadržava
i klasifikacijsku oznaku (broj) iz Liste kategorija
registraturne građe sa rokovima čuvanja broj:05-05-60/09
od 29.04.2009. godine i redni broj iz osnovne knjige
evidencije predmeta.

Predmeti naslovljeni na Općinsko vijeće signiraju se
prema Uredu načelnika koji se ovisno o predmetu zahtjeva
usmjerava prema Općinskom vijeću ili prema ostalim
službama na postupanje.
VI
Danom primjene ovog rješenja prestaje se primjenjivati
rješenje broj:02-02-111/14 od 26.06.2014.godine.
VII

IV
Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu
u općinskom tijelu uprave Općine Kupres broj:01-02-1112/16 od 29.12.2016.godine i Pravilnikom o ustrojstvu
Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Kupres
broj:02-01/1-34-5/17 od 30.01.2017.godine ustrojene
su Općinske službe i iste će koristiti slijedeće brojčane
oznake:
01 Ured načelnika
Određuju podbrojevi po djelatnostima
01/1 Akti iz nadležnosti Općinskog načelnika kao
tijela uprave
01/2 Akti iz nadležnosti Općinskog vijeća kao tijela
uprave
02 Služba za gospodarstvo ,financije i inspekcijske
poslove
Određuju podbrojevi po djelatnostima
02/1 Gospodarstvo
02/2 Financije
02/3 Inspekcijski poslovi
02/4 Razvoj, investicije i apliciranje projekata
02/5 Poljoprivreda
03 Služba za prostorno uređenje,stambeno komunalneposlove i katastar
Određuju podbrojevi po djelatnostima
03/1 Graditeljstvo,
03/2 Prostorno uređenje i urbanizam
03/3 Katastar
03/4 Geodetski poslovi

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
primjenjuje se od 01.02.2017.godine i ima se objaviti u
„Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj:01/1-02-1-130/17
Dana,01.02.2017.godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Općinski načelnik općine Kupres ,temeljem članka
15. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH
(„Službene novine F BiH“, broj:49/06 i 51/09), točka
25.Naputka o načinu vršenja uredskog poslovanja u
organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne
i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 30/98)
i članka 39. Statuta općine Kupres („Službeni glasnik
općine Kupres“ broj:20/98) d o n o s i
Odluku
o signiranju akata
I
Ovom Odlukom se određuju se signiranje pošte a što
podrazumijeva raspoređivanje akata, odnosno predmeta
na organizacijske jedinice kako slijedi:
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Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu
u općinskom tijelu uprave Općine Kupres broj:01-02-1112/16 od 29.12.2016.godine i Pravilnikom o ustrojstvu
Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Kupres
broj:02-01/1-34-5/17 od 30.01.2017.godine ustrojene
su Općinske službe i iste će koristiti slijedeće brojčane
oznake:
-01 Ured načelnika
Određuju podbrojevi po djelatnostima
01/1 Akti iz nadležnosti Općinskog načelnika kao
tijela uprave
01/2 Akti iz nadležnosti Općinskog vijeća kao tijela
uprave
02 Služba za gospodarstvo ,financije i inspekcijske
poslove
Određuju podbrojevi po djelatnostima
02/1 Gospodarstvo
02/2 Financije
02/3 Inspekcijski poslovi
02/4 Razvoj, investicije i apliciranje projekata
02/5 Poljoprivreda
03 Služba za prostorno uređenje,stambeno komunalneposlove i katastar
Određuju podbrojevi po djelatnostima
03/1 Graditeljstvo
03/2 Prostorno uređenje i urbanizam
03/3 Katastar
03/4 Geodetski poslovi
03/5 Komunalno-stambeni poslovi i evidencija
imovine
04
Služba
za
društvene
djelatnosti,opću
upravu,imovinsko-pravne poslove,pitanje branitelja i
civilnu zaštitu
Određuju podbrojevi po djelatnostima
04/1 Društvene djelatnosti
04/2 Opća uprava
04/3 Matični ured
04/4 Imovinsko-pravni poslovi
04/5 Pitanje branitelja
04/6 Civilna zaštita .

Broj:01/1-02-1-131/17
Dana, 01.02.2017.godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Temeljem članka 39., Statuta Općine Kupres („Službeni
glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08), Općinski načelnik,
donosi
ODLUKU
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi -tenderu za materijalne izdatke za
Osnovnu školu fra „Miroslava Džaje Kupres“
Članak 1.
Odobrava korištenje financijskih sredstava i raspisuje
obavijest - tender za materijalne izdatke za Osnovnu školu
fra „Miroslava Džaje Kupres“.
Članak 2.
Obavijest o nabavi - tenderu raspisati u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama.
Članak 3.
Sredstva za nabavku materijalnih izdataka, planirana
su u proračunu Općine Kupres, Ekonomski kod Tekući
izdaci, kod - 614 125 Materijalni izdaci za Osnovnu školu
fra Miroslava Džaje Kupres.
Članak 4.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
društvene djelatnosti, opću upravu, imovinsko-pravne
poslove, pitanja branitelja i i civilnu zaštitu.
Članak 5.

II
Sukladno članku I. ove odluke donijet će se Rješenje
određivanju brojčanih oznaka (signaturi) organizacijskih
jedinica kojima se predmeti i akti dostavljaju u rad
općinskim službama.
III
Po izvršenom signiranju prispjele pošte ,odnosno
predmeta isti se predaju ovlaštenom službeniku pisarnice
na daljnji postupak.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja , a
primjenjuje se od 01.02.2017.godine i ima se objaviti u
„Službenom glasniku općine Kupres“.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01/1-14-3-194/17
Kupres, 06.02.2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave F BiH („Službene novine F BiH“, broj/49/06),
članaka 44. Zakona o plaćama i naknadama u organima
vlasti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“
broj: 45/10 i 111/12), članka 39. stavak 1. točka 6. Statuta
Općine Kupres („Službeni glasnik Općine Kupres “ broj:
20/08), članaka 1. i 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca
izvršnih funkcija, profesionalnih angažiranih savjetnika,
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državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom
općinskom organu uprave Općine Kupres broj: 01-14-1114/17 od 29.12.2016. godine ), Općinski načelnik d o n
o s i:
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika
o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika,
nosioca izvršnih funkcija, profesionalnih angažiranih
savjetnika, državnih službenika i namještenika u
Jedinstvenom općinskom organu uprave
Općine Kupres
Članak 1.
U Pravilniku o plaćama i naknadama izabranih
dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija, profesionalnih
angažiranih savjetnika, državnih službenika i namještenika
u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Kupres
(„Službeni glasni općine Kupres“,broj:29/13) članak 7.
stavci 1.,2. i 3. mijenjaju se i dopunjavaju te glase:
„Izabrani i imenovani dužnosnici iz članka 1. ovog
Pravilnika razvrstavaju se u 3 (tri) platna razreda.
Za platne razrede utvrđuju se koeficijenti za plaću kako
slijedi:
PLATNI RAZRED
KOEFICIJENTI
- I. platni razred...........................……... 7,80
- II. platni razred .........................….... ... 6,50
- III. platni razred .................................... 6,40
U platne razrede utvrđene u prethodnom stavku
razvrstavaju se radna mjesta izabranih i imenovanih
dužnosnika Općine Kupres i to:
1. I. platni razred obuhvaća radno mjesto
-Općinski načelnik,
2. II. platni razred obuhvaća radno mjesto
- Predsjednik Općinskog vijeća
3. III. platni razred obuhvaća radno mjesto
- Savjetnik Općinskog načelnika .“

- VI. platni razred....................………....4,30
- VII. platni razred....................….……..4,10
- VIII. platni razred.................………... 3,90
- IX. platni razred.................………..... .3,70
Radna mjesta rukovodećih i ostalih državnih službenika
u skladu sa prethodnim stavkom ovog članka, razvrstavaju
se u platne razrede:
I. platni razred obuhvaća radno mjesto
– Tajnik općinskog vijeća
II. platni razred obuhvaća radno mjesto
– Tajnik organa državne službe
III. platni razred obuhvaća radno mjesto
- Pomoćnik načelnika
4. IV. platni razred obuhvaća radno mjesto
- Šef temeljne ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi
rukovodeći državni službenik
4. V. platni razred obuhvaća radno mjesto
– Šef unutarnje organizacijske jedinice
6. VI. platni razred obuhvaća radno mjesto
– Općinski inspektor
7. VII. platni razred obuhvaća radno mjesto
– Stručni savjetnik
8. VIII. platni razred obuhvaća radno mjesto
- Viši stručni suradnik
9. IX. platni razred obuhvaća radno mjesto
- Stručni suradnik“
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a primjenjivat će se od 01.02.2017. godine i ima se
objaviti na oglasnoj ploči i u „Službenim glasniku općine
Kupres“.
Broj:01/1-01-1-230/17
Kupres, 08. 02. 2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***

Članak 2.
U Pravilniku o plaćama i naknadama izabranih
dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija, profesionalnih
angažiranih savjetnika, državnih službenika i namještenika
u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Kupres
(„Službeni glasni općine Kupres“,broj:29/13) članak 17.
stavci 1. i 2. mijenjaju se i dopunjavaju te glase:
„Rukovodeći i ostali državni službenici iz članka 1.
ovog Pravilnika razvrstavaju se u devet (9) platnih razreda.
Za platne razrede utvrđuju se koeficijenti za plaću kako
slijedi:
PLATNI RAZRED
KOEFICIJENTI
- I. platni razred.……………................ 6,50
- II. platni razred.………….....................6,20
- III. platni razred .................………......5,70
- IV. platni razred...................……….....4,60
- V. platni razred....................……….....4,50

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine F BiH”, broj:35/05), članka 28. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16), Općinski
načelnik donosi
R J E Š E NJ E
o ukidanju rješenja o ovlaštenju
Članak 1.
Ukida se Rješenje o ovlaštenju broj:02-34-145/14 od
01.07.2014.godine kojim je Dario Čičak dipl.ing. kao Šef
Službe za gospodarstvo,razvoj,investicije i komunalnostambene poslove bio ovlašten da donosi pojedinačne akte
(rješenja i zaključke) koji se odnose na upravno rješavanje
i druge pojedinačne akte kojima se odlučuje u upravnom
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postupku i da potpisuje iz druge akte djelokruga rada
Službe za gospodarstvo,razvoj,investicije i komunalnostambene poslove općine Kupres.

R J E Š E NJ E
o ukidanju rješenja o ovlaštenju
Članak 1.

Članak 2.

Ukida se Rješenje o ovlaštenju broj:02-34-144/14 od
01.07.2014.godine kojim je Miro Pašalić dipl.ing. kao Šef
Službe za inspekcijske poslove,financije,pitanja branitelja
i civilnu zaštitu bio ovlašten da donosi pojedinačne akte
(rješenja i zaključke) koji se odnose na upravno rješavanje
i druge pojedinačne akte kojima se odlučuje u upravnom
postupku i da potpisuje iz druge akte djelokruga rada
Službe za za inspekcijske poslove,financije,pitanja
branitelja i civilnu zaštitu općine Kupres.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se na oglasnoj ploči općine i „Službenom
glasniku Općine Kupres“.
Broj:01/1-34-147/17
U Kupresu,13.02.2017.godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine F BiH”, broj:35/05), članka 28. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16), Općinski
načelnik donosi
R J E Š E NJ E
o ukidanju rješenja o ovlaštenju
Članak 1.
Ukida se Rješenje o ovlaštenju broj:02-34-143/14 od
01.07.2014.godine kojim je Miro Lovrić dipl.iur. kao Šef
Službe za opću upravu,društvene djelatnosti i imovinskopravne poslove, bio ovlašten da obavlja poslove upravnog
rješavanja, vođenje upravnog postupka,rješavanja
upravnih stvari i donošenje pojedinačnih akata (rješenja
i zaključke) i drugih pojedinačnih akata i da potpisuje
iz djelokruga rada Službe za opću upravu društvene
djelatnosti i imovinsko pravne poslove općine Kupres.
Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se na oglasnoj ploči općine i „Službenom
glasniku Općine Kupres“.
Broj:01/1-34-146/17
U Kupresu,13.02.2017.godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.

Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se na oglasnoj ploči općine i „Službenom
glasniku Općine Kupres“.
Broj:01/1-34-148/17
U Kupresu,13.02.2017.godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine F BiH”, broj:35/05), članka 28. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16) , Općinski
načelnik donosi
R J E Š E NJ E
o ukidanju rješenja o ovlaštenju
Članak 1.
Ukida se Rješenje o ovlaštenju broj:02-34-147/14 od
01.07.2014.godine kojim je Bisera Lozančić dipl.iur. kao
Stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove u Službi
za opću upravu,društvene djelatnosti i imovinsko pravne
poslove bila ovlašten da poslove koji se odnose na upravno
rješavanje i vođenje upravnog postupka i rješavanje u
upravnim stvarima (izrađuje prijedloge upravnih akata
) kojim se odlučuje iz djelokruga rada Službe za opću
upravu,društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove
općine Kupres.
Članak 2.

***
Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine F BiH”, broj:35/05), članka 28. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16), Općinski
načelnik donosi

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se na oglasnoj ploči općine i „Službenom
glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01/1-34-150/17
U Kupresu,13.02.2017.godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
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Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine F BiH”, broj:35/05), članka 28. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16) , Općinski
načelnik donosi
R J E Š E NJ E
o ukidanju rješenja o ovlaštenju

Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se na oglasnoj ploči općine i „Službenom
glasniku Općine Kupres“.
Broj:01/1-34-151/17
U Kupresu,13.02.2017.godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.

Članak 1.
***
Ukida se Rješenje o ovlaštenju broj:02-34-146/14 od
01.07.2014.godine kojim je Branka Ivić dipl.ing.prom.
ing.geod. kao Šef Službe za graditeljstvo,urbanizam,pros
torno uređenje,katastar i geodetske poslove bila ovlaštena
da donosi pojedinačne akte (rješenja i zaključke) koji se
odnose na upravno rješavanje i druge pojedinačne akte
kojima se odlučuje u upravnom postupku i da potpisuje
iz druge akte djelokruga rada Službe za graditeljstvo,ur
banizam,prostorno uređenje,katastar i geodetske poslove
općine Kupres.

Na temelju članka 70. stavka 3. Zakona o organizaciji
organa uprave u F BiH (˝Službene novine F BiH˝ 35/05),
članka 36. Zakona o upravnom postupku ( ˝Službene
novine F BiH˝ 2/98 i 4/99) i članka 39. Statuta općine
Kupres (˝Službeni glasnik˝ općine Kupres broj 20/08)
Općinski načelnik donosi
RJEŠENJE
o davanju ovlaštenja

Članak 2.

Članak 1.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se na oglasnoj ploči općine i „Službenom
glasniku Općine Kupres“.

Ovlašćuje se Branka Krželj, dipl.iur., postavljena na
radno mjesto Stručnog savjetnika za upravno pravne
poslove, skrb, branitelje i invalide domovinskog rata u
Službi za društvene djelatnosti,opću upravu,imovinskopravne poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu da iz
djelokruga Službe koji se odnose na upravno rješavanje
vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima
(izrađuje prijedloge upravnih akata) kojima se odlučuje
u upravnom postupku iz nadležnosti navedene Službe
utvrđenih u članku 5. Odluke o utemeljenju i djelokrugu
službi za upravu u općinskom tijelu uprave Općine Kupres
broj:01-02-1-112/16 od 29.12.2016.godine i člancima
8. i 24. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog
općinskog tijela uprave općine Kupres broj 02-01/1-345/17 od dana 30.01.2017. godine .

Broj:01/1-34-149/17
U Kupresu,13.02.2017.godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine F BiH”, broj:35/05), članka 28. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16) , Općinski
načelnik donosi
R J E Š E NJ E
o ukidanju rješenja o ovlaštenju
Članak 1.
Ukida se Rješenje o ovlaštenju broj:02-34-148/14 od
01.07.2014.godine kojim je Branka Krželj dipl.iur. kao
Stručni savjetnik za upravno pravne poslove,skrb,branitelje
i invalide domovinskog rata u Službi za inspekcijske
poslove,financije,pitanja branitelja i civilnu zaštitu bila
ovlašten da poslove koji se odnose upravno rješavanje
i vođenje upravnog postuipka i rješavanje u upravnim
stvarima (izrađuje prijedloge upravnih akata ) kojima
se odlučuje iz djelokruga rada Službe za inspekcijske
poslove,financije,pitanja branitelja i civilnu zaštitu općine
Kupres.

Članak 2.
Ovlasti utvrđene u članku 1. Ovog rješenja imenovana
će obavljati u Službi za društvene djelatnosti,opću
upravu,imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja
i civilnu zaštitu općine Kupres iz članka 24. točka
3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog
općinskog tijela uprave općine Kupres broj 02-01/1-345/17 od dana 30.01.2017. godine .
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se na oglasnoj ploči Općine Kupres i u ˝Službenom
glasniku općine Kupres˝.
Obrazloženje
Člankom 36. Zakona o upravnom postupku Federacije
BiH (˝Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine˝
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, broj: 2/98 i 4/99) propisano je da Općinski načelnik kao
rukovoditelj Jedinstvenog općinskog tijela uprave Kupres
je nadležan za donošenje rješenja u upravnom postupku
kao i da to ovlaštenje može prenijeti na drugu službenu
osobu, a člankom 70. stavak 3. Zakona o organizaciji
organa uprave F BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj
35/05) određeno je da Općinski načelnik može pismenim
rješenjem ovlastiti druge državne službenike da vode
upravni postupak, da rješavaju upravne stvari i da donose
pojedinačna akta iz djelokruga službe. Branka Krželj,
dipl.iur., je postavljena kao državni službenik na radno
mjesto stručnog savjetnika za upravno pravne poslove,
skrb, branitelje i invalide domovinskog rata u Službi za
za društvene djelatnosti,opću upravu,imovinsko-pravne
poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu općine Kupres
i ispunjava uvjete koji su zakonom utvrđeni za donošenje
rješenja. Pored toga, imenovana ispunjava uvjete koji
su zakonom utvrđeni za vođenje upravnog postupka i
rješavanje u postupku, u svezi sa člankom 292. Zakona
o upravnom postupku F BiH(˝Službene novine F BiH˝
broj 2/98 i 4/99) i člankom 27. Uredbe o poslovima
temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe
Hercegbosanske
županije koje obavljaju državni
službenici,uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanja
određenih prava iz radnog odnosa („Narodne novine
HBŽ“, broj:6/14).
Uzimajući u obzir gore navedeno odlučeno je kao u
dispozitivu.
Broj:01/1-34-6-256/17
Kupres, 13.02.2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Na temelju članka 70. stavka 3. Zakona o organizaciji
organa uprave u F BiH (˝Službene novine F BiH˝ 35/05),
članka 36. Zakona o upravnom postupku ( ˝Službene
novine F BiH˝ 2/98 i 4/99) i članka 39. Statuta općine
Kupres (˝Službeni glasnik˝ općine Kupres broj 20/08)
Općinski načelnik donosi
RJEŠENJE
o davanju ovlaštenja
Članak 1.
Ovlašćuje se Bisera Lozančić, dipl.iur., postavljena
na radno mjesto Stručnog savjetnika za upravno pravne
poslove u Službi za gospodarstvo, financije i inspekcijske
poslove da iz djelokruga Službe koji se odnose na upravno
rješavanje vodi upravni postupak i rješava u upravnim
stvarima (izrađuje prijedloge upravnih akata) kojima se
odlučuje u upravnom postupku iz nadležnosti navedene
Službe utvrđenih u članku 3. Odluke o utemeljenju i
djelokrugu službi za upravu u općinskom tijelu uprave
Općine Kupres broj:01-02-1-112/16 od 29.12.2016.godine
i člancima 6. i 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Kupres broj
02-01/1-34-5/17 od dana 30.01.2017. godine .
Članak 2.
Ovlasti utvrđene u članku 1. Ovog rješenja imenovana
će obavljati u Službi za gospodarstvo, financije i
inspekcijske poslove općine Kupres iz članka 21. točka
8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog
općinskog tijela uprave općine Kupres broj 02-01/1-345/17 od dana 30.01.2017. godine .
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se na oglasnoj ploči Općine Kupres i u ˝Službenom
glasniku općine Kupres˝.
Obrazloženje
Člankom 36. Zakona o upravnom postupku Federacije
BiH (˝Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine˝
, broj: 2/98 i 4/99) propisano je da Općinski načelnik kao
rukovoditelj Jedinstvenog općinskog tijela uprave Kupres
je nadležan za donošenje rješenja u upravnom postupku
kao i da to ovlaštenje može prenijeti na drugu službenu
osobu, a člankom 70. stavak 3. Zakona o organizaciji
organa uprave F BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj
35/05) određeno je da Općinski načelnik može pismenim
rješenjem ovlastiti druge državne službenike da vode
upravni postupak, da rješavaju upravne stvari i da donose
pojedinačna akta iz djelokruga službe. Bisera Lozančić,
dipl.iur., je postavljena kao državni službenik na radno
mjesto Stručnog savjetnika za upravno pravne poslove
u Službi za gospodarstvo, financije i inspekcijske općine
Kupres i ispunjava uvjete koji su zakonom utvrđeni za
donošenje rješenja. Pored toga, imenovana ispunjava
uvjete koji su zakonom utvrđeni za vođenje upravnog
postupka i rješavanje u postupku, u svezi sa člankom 292.
Zakona o upravnom postupku F BiH(˝Službene novine F
BiH˝ broj 2/98 i 4/99) i člankom 27. Uredbe o poslovima
temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe
Hercegbosanske
županije koje obavljaju državni
službenici,uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanja
određenih prava iz radnog odnosa („Narodne novine
HBŽ“, broj:6/14).
Uzimajući u obzir gore navedeno odlučeno je kao u
dispozitivu.
Broj:01/1-34-6-255/17
Kupres, 13.02.2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Na temelju članka 70. stavka 3. Zakona o organizaciji
organa uprave u F BiH (˝Službene novine F BiH˝ 35/05),
članka 36. Zakona o upravnom postupku ( ˝Službene

Stranica 52

KUPRES, 2016./17.

novine F BiH˝ 2/98 i 4/99) i članka 39. Statuta općine
Kupres (˝Službeni glasnik˝ općine Kupres broj 20/08)
Općinski načelnik donosi
RJEŠENJE
o davanju ovlaštenja
Članak 1.
Ovlašćuje se Bosiljka Mihaljević, dipl.iur., postavljena
na radno mjesto Stručnog savjetnika za upravno pravne
poslove u Službi za prostorno uređenje, stambenokomunalne poslove i katastar da iz djelokruga Službe koji
se odnose na upravno rješavanje vodi upravni postupak
i rješava u upravnim stvarima (izrađuje prijedloge
upravnih akata) kojima se odlučuje u upravnom postupku
iz nadležnosti navedene Službe utvrđenih u članku 4.
Odluke o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u
općinskom tijelu uprave Općine Kupres broj:01-02-1112/16 od 29.12.2016.godine i člancima 7. i 23. Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela
uprave općine Kupres broj 02-01/1-34-5/17 od dana
30.01.2017. godine .

postupku F BiH(˝Službene novine F BiH˝ broj 2/98 i 4/99)
i člankom 27. Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti iz
nadležnosti tijela državne službe Hercegbosanske županije
koje obavljaju državni službenici,uvjetima za vršenje tih
poslova i ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa
(„Narodne novine HBŽ“, broj:6/14).
Uzimajući u obzir gore navedeno odlučeno je kao u
dispozitivu.
Broj:01/1-34-6-254/17
Kupres, 13.02.2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Na temelju članka 70. stavka 3. Zakona o organizaciji
organa uprave u F BiH (˝Službene novine F BiH˝ 35/05),
članka 36. Zakona o upravnom postupku ( ˝Službene
novine F BiH˝ 2/98 i 4/99) i članka 39. Statuta općine
Kupres (˝Službeni glasnik˝ općine Kupres broj 20/08)
Općinski načelnik donosi

Članak 2.
Ovlasti utvrđene u članku 1. Ovog rješenja imenovana
će obavljati u Službi za prostorno uređenje, stambenokomunalne poslove i katastar općine Kupres iz članka 23.
točka 4. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog
općinskog tijela uprave općine Kupres broj 02-01/1-345/17 od dana 30.01.2017. godine .
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se na oglasnoj ploči Općine Kupres i u ˝Službenom
glasniku općine Kupres˝.
Obrazloženje
Člankom 36. Zakona o upravnom postupku Federacije
BiH (˝Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine˝
, broj: 2/98 i 4/99) propisano je da Općinski načelnik
kao rukovoditelj Jedinstvenog općinskog tijela uprave
Kupres je nadležan za donošenje rješenja u upravnom
postupku kao i da to ovlaštenje može prenijeti na drugu
službenu osobu, a člankom 70. stavak 3. Zakona o
organizaciji organa uprave F BiH (˝Službene novine F
BiH˝ broj 35/05) određeno je da Općinski načelnik može
pismenim rješenjem ovlastiti druge državne službenike
da vode upravni postupak, da rješavaju upravne stvari i
da donose pojedinačna akta iz djelokruga službe. Bosiljka
Mihaljević, dipl.iur je postavljena kao državni službenik
na radno mjesto Stručnog savjetnika za upravno pravne
poslove, u Službi za prostorno uređenje, stambenokomunalne poslove i katastar općine Kupres i ispunjava
uvjete koji su zakonom utvrđeni za donošenje rješenja.
Pored toga, imenovana ispunjava uvjete koji su zakonom
utvrđeni za vođenje upravnog postupka i rješavanje u
postupku, u svezi sa člankom 292. Zakona o upravnom

RJEŠENJE
o davanju ovlaštenja
Članak 1.
Ovlašćuje se Marija Ivković, Mag.prava, postavljena
na radno mjesto Stručnog savjetnika za upravno pravne
poslove u Službi za društvene djelatnosti, opću upravu,
imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu da iz djelokruga Službe koji se odnose na upravno
rješavanje vodi upravni postupak i rješava u upravnim
stvarima (izrađuje prijedloge upravnih akata) kojima se
odlučuje u upravnom postupku iz nadležnosti navedene
Službe utvrđenih u članku 5. Odluke o utemeljenju i
djelokrugu službi za upravu u općinskom tijelu uprave
Općine Kupres broj:01-02-1-112/16 od 29.12.2016.godine
i člancima 8. i 24. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Kupres broj
02-01/1-34-5/17 od dana 30.01.2017. godine .
Članak 2.
Ovlasti utvrđene u članku 1. Ovog rješenja imenovana
će obavljati u Službi za društvene djelatnosti, opću upravu,
imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu općine Kupres iz članka 24. točka 2. Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela
uprave općine Kupres broj 02-01/1-34-5/17 od dana
30.01.2017. godine .
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se na oglasnoj ploči Općine Kupres i u ˝Službenom
glasniku općine Kupres˝.
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Obrazloženje
Člankom 36. Zakona o upravnom postupku Federacije
BiH (˝Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine˝
, broj: 2/98 i 4/99) propisano je da Općinski načelnik kao
rukovoditelj Jedinstvenog općinskog tijela uprave Kupres
je nadležan za donošenje rješenja u upravnom postupku
kao i da to ovlaštenje može prenijeti na drugu službenu
osobu, a člankom 70. stavak 3. Zakona o organizaciji
organa uprave F BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj
35/05) određeno je da Općinski načelnik može pismenim
rješenjem ovlastiti druge državne službenike da vode
upravni postupak, da rješavaju upravne stvari i da donose
pojedinačna akta iz djelokruga službe. Marija Ivković,
Mag.prava je postavljena kao državni službenik na radno
mjesto Stručnog savjetnika za upravno pravne poslove u
Službi za za društvene djelatnosti,opću upravu,imovinskopravne poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu općine
Kupres i ispunjava uvjete koji su zakonom utvrđeni za
donošenje rješenja. Pored toga, imenovana ispunjava
uvjete koji su zakonom utvrđeni za vođenje upravnog
postupka i rješavanje u postupku, u svezi sa člankom 292.
Zakona o upravnom postupku F BiH(˝Službene novine F
BiH˝ broj 2/98 i 4/99) i člankom 27. Uredbe o poslovima
temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe
Hercegbosanske
županije koje obavljaju državni
službenici,uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanja
određenih prava iz radnog odnosa („Narodne novine
HBŽ“, broj:6/14).
Uzimajući u obzir gore navedeno odlučeno je kao u
dispozitivu.
Broj: 01/1-34-6-253/17
Kupres, 13.02.2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
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Temeljem članka 17. Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i članka 39. Statuta Općine
Kupres („Službeni glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08), a u skladu sa Prijedlogom Proračuna Općine Kupres za 2017. – u
godinu usvojenim na sjednici dana 21.03.2017. godine, Općinski načelnik, d o n o s i
PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE KUPRES
ZA 2017.- U GODINU
Članak 1.
Donosi se Plan nabavki Općine Kupres za 2017. – u godinu(u daljem tekstu: Plan nabavki). Plan nabavki obuhvaća
nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, pocijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka
javne nabavke, okvirnim terminma za pokretanje postupka nabavke i izvoru financiranja.
Članak 2.
Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Proračunom Općine Kupres za 2017. – u godinu. U toku proračunske godine mogu
se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.
Članak 3.
Za 2017. – u godinu utvrđuje se sljedeći Plana nabavki roba, usluga i radova:
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. – U GODINU
OPĆINE KUPRES
ROBE
REDNI
BROJ
1.
2.

3.

4.

Procijenjena
vrijednost KM
bez PDV - a
Nabavka uredskog 9.761,40 KM
materijala
Nabavka
sanitarnog
2.000,00 KM.
materijala
Nabavka lož ulja
za sezonu grijanja
za 2017. – u
42.735,04 KM.
godinu za potrebe
Općinske uprave
općine Kupres
Nabavka tonera za
potrbe Općinske
3.405,18 KM
uprave općine
bez PDV - a
Kupres
Predmet
Nabavke

Vrsta Postupka

Okvirni Datum
Pokretanja
Postupka

Konkurentski
zahtjev

2/17

Izravni sporazum

2/17

Izvor financiranja

Napomene

Proračun općine
Proračun Općine

Konkurentski
zahtjev

10/17

Proračun Općine

Konkurentski
zahtjev

2/17

Proračun Općine

USLUGE
REDNI
BROJ

Predmet Nabavke

1.

Vršenje usluga
prijevoza đaka za
2017. – u godinu

Procijenjena
vrijednost KM
bez PDV - a
34.188,03 KM.

Vrsta Postupka
Konkurentski
zahtjev

Okvirni Datum
Pokretanja
Postupka

Izvor
financiranja

8/17

Proračun općine

Napomene
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RADOVI
REDNI
BROJ
1.

2.

3.

4.

Predmet Nabavke

Procijenjena
vrijednost KM bez
PDV - a

Izvođenje radova na
sanaciji Stare gradske 35.897,43 KM
deponije u Kupresu
Izvođenje radova
na obnovi Sportske 200.000,00 KM
dvorane u Kupresu
Izvođenje radova na
izgradnji kolektora 100.000,00 KM
otpadnih voda
Izvođenje radova
na uređenju zelene 120.000,00 KM
tržnice

Vrsta Postupka

Okvirni Datum
Pokretanja Izvor financiranja Napomene
Postupka

Konkurentski
zahtjev

3/17

Proračun općine

Otvoreni postupak

5/17

Proračun općine

Otvoreni postupak

6/17

Otvoreni postupak

7/17

5.

Izvođenje radova na
asfaltiranju ulica

50.000,00 KM

Otvoreni postupak

7/17

6.

Izvođenje radova na
izradi LED rasvjete

120.000,00 KM

Otvoreni postupak

5/17

Proračun općine i
Projekt sa
IFAD-om
Proračun općine i
Projekt sa
IFAD-om
Proračun općine i
Projekt sa
IFAD-om
Proračun općine i
Projekt sa
IFAD-om

Članak 4.
Plan javnih nabavki objavit će se na web stranici www.opcinakupres.com, najkasnije u roku od 60 dana od dana
usvjanja Proračuna Općine Kupres za 2017. – u godinu.
Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 01/1-14-3-440/17
Kupres, 24.03.2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
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Temeljem članka 39. Statuta Općine Kupres („Službeni
glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08), Općinski načelnik,
donosi
ODLUKU
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi- tenderu za Vršenje usluga na
izradi Projekta za obnovu krova Sportske dvorane
Članak 1.
Odobrava korištenje financijskih sredstava i raspisuje
obavijest - tender za Vršenje usluga na izradi Projekta za
obnovu krova Sportske dvorane.

1.
2.
3.

Dragun Dumančić-ing.poljoprivrede,
predsjednik povjerenstva
Hajrudin Huseinagić, geometar, član
Miro Lovrić, dipl.iur., član
II.

Povjerenstvo iz točke I. ovog rješenja utvrdit će početnu
cijenu na natječaju za davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države, sukladno Pravilniku o
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od
zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.
III.

Članak 2.
Obavijest o nabavi - tenderu raspisati u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama.

Ranije doneseno rješenje o imenovanju Povjerenstva
za utvrđivanje početne cijene za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvz države broj: 02-04-24-2-845/13
50/14 od 30.travnja 2013. godine stavlja se van snage.

Članak 3.
IV.
Sredstva za nabavku tonera, planirana su u proračunu
Općine Kupres, Kapitalni izdaci kod 821 521 - Izdaci
za Projektnu pripremu i projektiranje.
Članak 4.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 02-14-1080/16
Kupres, 21.03.2017. godine

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
društvene djelatnosti, opću upravu, imovinsko-pravne
poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu.

Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01/1-14-3-470/17
Kupres, 30.03.2017. godine

Na temelju članka 105. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine HBŽ“, broj:2/10) i članka 39.
Statuta općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“,
broj:20/08), Općinsko vijeće Kupres, Općinski načelnik
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
poljoprivrednog zemljišta

Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Na temelju članka 13. i 36. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine HBŽ“, broj:2/10) i članka 39.
Statuta općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“,
broj:20/08), Općinsko vijeće Kupres, Općinski načelnik
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za Utvrđivanje početne
cijene za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države
I.
Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje početne cijene
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u
sljedećem sastavu:

I.
Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu poljoprivrednog
zemljišta u zakup na području općine Kupres u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

Branka Krželj, predsjednik,
Branka Ivić, član,
Goran Dizdar, član,
Josipa Kusić, član,
Vesna Jurič, član.
II.

Povjerenstvo u gore navedenom sastavu imenuje se na
vrijeme od četiri (4) godine.
III.
Zadatak Povjerenstva je da provodi natječajne postupke

KUPRES, 2016./17.

Stranica 57

dodjele poljoprivrednog zemljišta sukladno Zakonu o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine HBŽ“,
broj:2/10) i drugim važećim podzakonskim aktima.

društvene djelatnosti, opću upravu, imovinsko-pravne
poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu.
Članak 5.

IV.
Ranije doneseno rješenje o imenovanju Povjerenstva
za dodjelu poljoprivrednog zemljišta broj:01-004-71/13
od 16. svibnja 2013. godine stavlja se van snage.
V.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči i u „Službenom glasniku
Općine Kupres“.
Broj: 01/1-24-426/17
Kupres, 21.03.2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01/1-14-3-487/17
Kupres, 03.04.2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj:20/08), Općinski načelnik
općine Kupres donosi
ODLUKU
Članak 1.

***
Temeljem članka 39. Statuta Općine Kupres (“Službeni
glasnik Općine Kupres”, broj:20/08), Općinski načelnik
donosi
ODLUKU
o utrošku financijski sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi-tenderu za Pružanje usluga
izrade Glavnog projekta sanacije lokalnih puteva i
asfaltiranja u Općini Kupres
Članak 1.
Odobrava korištenje financijskih sredstava i raspisuje
obavijest – tender za Pružanje usluga izrade Glavnog
projekta sanacije lokalnih puteva i asfaltiranja u Općini
Kupres na relaciji Vrila-Kupres-2000 m, Kukavice-Kute1200 m, Čevići-Osmanlije 723 m i Blagaj od Čardaka
lijevo i desno – 1000 m.

Ovom odlukom odobrava se prijem jednog djelatnika/
djelatnice –Socijalnog radnika u „Centru za socijalni
rad“ Kupres sukladno Pravilniku o standardima za rad
i pružanje usluga u ustanovama socijalne skrbi u F BiH
(„Službene novine F BiH“, broj:15/13).
Članak 2.
Prijem djelatnika iz članka 1. ove odluke izvršit će se
sukladno važećim zakonskim propisima i Pravilnikom o
sistematizaciji radnih mjesta u „Centru za socijalni rad“Kupres.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01/1-34-3-488/17
Kupres, 04.04.2017. godine

Članak 2.
Obavijest o nabavi – tenderu raspisati u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama.

Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***

Članak 3.
Sredstva za Pružanje usluga izrade Dlavnog Projekta
sanacije lokalnih puteva i asfaltiranja na relaciji VrilaKupres-2000 m, Kukavice-Kute-1200 m, ČevićiOsmanlije 723 m i Blagaj od Čardaka lijevo i desno – 1000
m, planirana su u proračunu Općine Kupres, Kapitalni
izdaci kod 821 521 – Izdaci za Projektnu pripremu i
projektiranje.
Članak 4.
Za realizciju ove Odluke zadužuje se Služba za

Temeljem članka 39. Statuta Općine Kupres („Službeni
glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08), Općinski načelnik,
donosi
ODLUKU
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi-tenderu za Pružanje usluga izrade
Idejnog projekta uređenja Zelene tržnice
Članak 1.
Odobrava korištenje financijskih sredstava i raspisuje
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obavijest - tender za Pružanje usluga izrade Idejnog
projekta uređenja Zelene tržnice.
Članak 2.
Obavijest o nabavi - tenderu raspisati u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama.
Članak 3.
Sredstva za Pružanje usluga izrade Idejnog projekta
uređenja Zelene tržnice planirana su u proračunu Općine
Kupres, Kapitalni izdaci kod 821 521 - Izdaci za Projektnu
pripremu i projektiranje.
Članak 4.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
društvene djelatnosti, opću upravu, imovinsko - pravne
poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu.

općinskog tijela uprave Općine Kupres broj: 01-01/134-5&17 od 30.01.2017.godine i članka 1. Pravilnika
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine
Kupres broj: 01/1-01-2-507/17 od 07.04.2017. godine ,
za upražnjeno radno mjesto Višeg referenta za poslove
civilne zaštite i koordinatora mjera zaštite i spašavanja ,
na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca prima se Marijan
(Ivan) Rebrina iz Kupresa.
Sa imenovanim iz stavka 1. ovog članka će se zasnovati
radni odnos na određeno o čemu će Općinski načelnik
donijeti Rješenje.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
na oglasnoj ploči Općine Kupres i u „Službenom glasniku
Općine Kupres“.
Broj: 01/1-34-3-354/17
Kupres, 07.04.2017. godine

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.

Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***

Broj: 01/1-14-3-489/17
Kupres, 04.04.2017. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo, dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres
(˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 20/08) i članka
84. a u svezi sa člankom 93. stavak 3. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16), Općinski
načelnik općine Kupres donosi
ODLUKU
o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme
Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se prijem jednog djelatnika
– namještenika u radni odnos na određeno vrijeme do tri
mjeseca u Jedinstveno općinsko tijelo uprave Općine
Kupres za oblast civilne zaštite u Službi za društvene
djelatnosti,opću upravu,imovinsko-pravne poslove,pitanja
branitelja i civilna zaštita općine Kupres počev od
01.04.2017.godine.
Članak 2.
Sukladno članku 84. a u svezi sa člankom 93. stavak
3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
u tijelima državne službe u HBŽ (˝Narodne novine
HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16), i članka 24. stavak 1. točka
5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog

