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Na temelju članka 363. st. 1. i 3. 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), članka 25. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“,broj: 20/08) Općinsko
vijeće općine Kupres, na prijedlog Općinskog načelnika,
na svojoj 16. (šesnaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana
27.12.2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom
I
Odobrava se prodaja neposrednom pogodbom
nekretnina u vlasništvu Općine Kupres, Ulica Vukovarska
br. 2. Kupres, i to zemljište:

općine Kupres za slične namjene (izgradnja TS) , na račun
općine Kupres broj:1549995000149 kod Intesa Sanpaolo
banka d.d. PJ Kupres - prihod od prodaje općinskog
građevinskog zemljišta-vrsta prihoda-811111.
IV
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Kupres
potpiše notarski obrađen ugovor o prodaji nekretnina
neposrednom pogodbom.
Na nacrt ugovora o prodaji nekretnina mišljenje daje
Općinsko pravobraniteljstvo Tomislavgrad.
Ugovor o neposrednoj pogodbi obvezno sadrži odredbu
o izdavanju tabularne isprave (klauzula intabulandi) radi
uknjižbe prava vlasništva u zemljišnu knjigu.
Broj: 01/2-31-1-129/18
U Kupresu, 27.12.2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***

- k.č. 2809/6 zv. „ŠKOLSKA BAŠTA“ – lokacija za
TS“ oranica/njiva – 2 klase, u površini od 16 m2 , upisana
u P.L. br. 179, k.o. Donje Vukovsko ,posjednik Općina
Kupres sa 1/1 dijela , što po zemljišnom-knjižnom stanju
odgovara
- k.č. 2809/6 zv. oranica „ŠKOLSKA BAŠTA, u
površini od 16 m2 upisana u el.z.k.ul.br. 569 k.o. Donje
Vukovsko vlasnik Općina Kupres sa 1/1 dijela,
i
- k.č. 28/2 zv. „PALJIKA“ – lokacija za TS pašnjak –
2 klase, u površini od 16 m2 , upisana u P.L. br. 244, k.o.
Zlosela , posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela , što po
zemljišnom-knjižnom stanju odgovara
- k.č. 28/2 zv. „PALJIKA“ pašnjak, u površini od 16
m2 upisana u el.z.k.ul.br. 807 k.o. Zlosela vlasnik Općina
Kupres sa 1/1 dijela.
II
Ukupna prodajna cijena nekretnina iz točke
I ovog Zaključka iznosi 4.800,00 KM (slovima:
četritisućeosamstotina i 0/100 konvertibilnih maraka).
Ukupna procijenjena tržišna vrijednost građevinskog
zemljišta iz točke I. ovog zaključka temelji se na
Elaboratu procjene vrijednosti k.č. 2809/6 k.o. Donje
Vukovsko i k.č. broj 28/2 k.o. Zlosela, broj: 55/18 rujan
2018.godine, stalnog sudskog vještaka građevinske struke
Josip Petrović, iz Tomislavgrada.

Na temelju članka 25. Statuta („Službeni glasnik općine
Kupres“,broj: 20/08) a u svezi sa člankom 8. i 39. Zakona
o zaštiti od nasilja u obitelji državnim službenicima i
namještenicima (Službene novine F BiH“ broj: 20/13),
Općinsko vijeće općine Kupres, donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju multisektorskog tima
I
Imenuje se Multi sektorski tim sukladno članku 39.
a u svezi članka 8. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
državnim službenicima i namještenicima (Službene
novine F BiH“ broj: 20/13) za područje općine Kupres a
radi potpisivanja protokola o suradnji kojim će se utvrditi
međusobna prava i obaveze u postupku prijavljivanja
slučajeva nasilja u obitelji, kao i u radu s nasilnim
osobama u sastavu:
1. Mlađen Pavlica iz Općinskog vijeća općine Kupres
2. Lucija Musić iz Srednje škole „Kupres“ Kupres
3. Antonela Vrgoč mag. ped. iz Osnovne škole fra
Miroslav Džaja Kupres
4. Zdravko Mioč iz Centra za socijalni rad Kupres
5. Goran Prskalo iz Policijske postaje Kupres
6. Iva Batinić iz Doma zdravlja Kupres .

III

II

Za prodane nekretnine iz točke I. ovog Zaključka
dužna je JP Elektroprivreda HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE d.d.Mostar po potpisivanju Ugovora
platiti ukupnu utvrđenu kupoprodajnu cijenu temeljem
Elaborata procjene tržišne vrijednosti novih k.č.
navedenih površina, stalnog sudskog vještaka , s tim da
ne može biti manja od utvrđene tržišne cijene na području

Zadatak Tima je da sukladno članku 39. Zakona o
zaštiti od nasilja u obitelji državnim službenicima i
namještenicima (Službene novine F BiH “ broj: 20/13)
da se za područje općine Kupres sačini protokol koji
će biti i potpisan od svih mjerodavnih institucija sa
područja općine Kupres ,koji će sadržavati obavezu o
suradnji kojim će se utvrditi međusobna prava i obaveze

Stranica 4

KUPRES, 2018./19.

Članak 5.
(Naseljena mjesta i naselja)

u postupku prijavljivanja slučajeva nasilja u obitelji, kao i
u radu s nasilnim osobama.
Broj: 01/2-35-2-130/18
Datum 27.12.2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 13. stavak 2. alineja 9. Zakona o
načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Sl.
novine Federacije BiH“, broj 49/06), članka 25. Statuta
općine Kupres („Sl. glasnik Općine Kupres“, broj 20/08)
Općinsko vijeće Kupres, na 16. (šesnaestoj) sjednici
održanoj 27.12. 2018. godine, donosi
ODLUKU
o adresnom sustavu i načinu označavanja
i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja,
ulica, trgova i zgrada
I - UVODNE ODREDBE ,
Članak 1.
(Predmet reguliranja)
Ovom Odlukom uređuje se adresni sustav i adresna
područja općine Kupres (u daljnjem tekstu: općina),
način označavanje naziva naseljenih mjesta, naselja,
ulica i trgova, način utvrđivanja kućnih brojeva, način
označavanja zgrada i građevinskih parcela kućnim
brojevima, kao i vođenje registra naseljenih mjesta,
naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva.
Članak 2.
(Nadležnost nad provođenjem Odluke)
Označavanje naziva naseljenih mjesta, naselja, ulica i
trgova, utvrđivanje kućnih brojeva, označavanje zgrada
i građevinskih parcela kućnim brojevima i vođenje
Adresnog registra iz članka 1. ove Odluke obavlja
općinska Služba nadležna za geodetske poslove i katastar,
(u daljnjem tekstu: Služba).
Članak 3.
(Uporaba jezika i pisma)
(1) Nazivi naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova
ispisuju se sukladno ustavu i zakonu kojim se uređuje
službena uporaba jezika i pisma.
II – ADRESNI SUSTAV I ADRESNA PODRUČJA
Članak 4.
(Adresni sustav)
Adresni sustav općine Kupres čine: naseljena mjesta,
naselja, trgovi i ulice.

(1) Na području općine određuju se sljedeća naseljena
mjesta (skraćeno: n.m.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Barjamovci
Begovo Selo,
Bili Potok,
Blagaj
Botun,
Brda,
Bućovača,
Donje Ravno,
Donje Vukovsko,
Donji Malovan,
Goravci,
Gornjr Ravno,
Gornje Vukovsko,
Gornji Malovan,
Kudilji,
Kukavice,
Kupres,
Kute,
Mlakva,
Mrđanovci,
Mrđebare,
Mušić,
Novo Selo,
Odžak,
Olovo,
Osmanlije,
Otinovci,
Rastičevo,
Rilić,
Šemenovcii,
Stražbenica,
Suhova,
Vrila,
Zanaglina,
Zlosela,
Zvirnjača,

(2) Na području općine Kupres, 6 naseljenih mjesta
iz stavka (1) ovog članka dijele se na djelove naseljenih
mjesta kako slijedi:
1.
a)
b)

N.m. Botun na:
Botun,
Trifunovići,

2.
N.m. Gornji Malovan na:
a) Čajuša,
b) Gornji Malovan,
3.
N.m. Kupres na :
a) Kupres-grad
b) Viline kuće,
c)
Ledića kuće,
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4.
N.m. Mušić na :
a) Donji Mušić,
b) Gornji Mušić,
5.
N.m. Osmanlije na:
a) Osmanlije,
b) Suho Polje,
6.
N.m. Otinovci na:
a) Gajevine,
b) Otinovci,
(3) Sastavni dio ove Odluke je karta „Plan podjele
općine na naseljena mjesta i naselja“ u mjerilu 1:50000
s prikazom granica naseljenih mjesta iz stavka (1) ovog
članka i prikazom dijelova granica naseljenog mjesta
iz stavka (2) ovog članka izrađena u digitalnom obliku
sukladno odredbama Pravilnika o bazi podataka katastra
nekretnina („Sl. novine F BiH“ broj: 21/08, 14/09, 54/09 i
85/10) (u daljnjem tekstu Pravilnik o BPKN) prikazana u
Prilogu 1. ove Odluke.
(4) Granice Općine Kupres utvrđene su sukladno
važećem katastarskom operatu, i pozitivnim zakonskim
propisima, kao i granice naseljenih mjesta utvrđene
ranijim odlukama, ovom Odlukom se ne mjenjaju.
Članak 6.
(Trgovi i ulice)
(1) U naseljenom mjestu Kupres utvrđuju se sljedeći
trgovi i ulice:
a)

Trgovi:

1.

Trg hrvatskih vitezova,

b)

Ulice:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ante Brune Bušića
Ante Starčevića
Antuna Gustava Matoša
Antuna Branka Šimića
Augusta Šenoe
Baranjska
Blajburških žrtava
Bunjevačka
Dubrovačka
Duvanjska
Fra Filipa Kunića
Prolaz Gabrijela Jurkića
Hercegovačka
Istarska
Ivana Gundulića
Ivana Mažuranića
Bana Josipa Jelačića
Josipa Štadlera
Kardinala Alojzija Stepinca
Kralja Tomislava
Kralja Tvrtka
Kralja Zvonimira
Kupreške bojne

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Lička
Ljudevita Gaja
Maka Dizdara
Makarske rivijere
Mate Bobana
Matice hrvatske
Matije Gubca
Podravska
Put Kraljice Katarine
Put Ljekovitog bilja
Ruđera Boškovića
Silvija Strahimira Kranjčevića
Slavonska
Splitska
Stipe Bakrača
Stjepana Radića
Tina Ujevića
Velebitska
Vukovarska
Zagrebačka
Zrinsko-Frankopanska

(2) Sastavni dio ove Odluke je karta „Plana podjele
na ulice i trgove naseljenog mjesta Kupres“, izrađena u
digitalnom obliku sukladno odredbama Pravilnik o BPKN
prikazana u Prilogu 2. ove Odluke.
Članak 7.
(Adresna područja)
Adresna područja općine Kupres čine: naseljena mjesta
iz stavka (1) članka 5. ove Odluke, djelovi naseljenih
mjesta iz stavka (2) članka 5. ove Odluke te trg i ulice u
naseljenom mjestu Kupres iz članka 6. st. (1) ove Odluke.
III – NAČIN OZNAČAVANJA NAZIVA
NASELJENIH MJESTA I NASELJA
Članak 8.
(Označavanje naseljenog mjesta)
(1) Naseljeno mjesto na magistralnim i regionalnim
cestama označava se pločom s nazivom naseljenog mjesta.
Pločom s nazivom naseljenog mjesta smatra se prometni
znak „naziv naseljenog mjesta” koji se izrađuje i postavlja
prema posebnom propisu o prometnim znakovima.
(2) Naseljeno mjesto na lokalnim i nerazvrstanim
cestama označava se pločom od trajnog materijala
emajliranog lima tamno-plave boje na kojoj je ispisan
naziv naseljenog mjesta, veličine ne manje od 60 x 40 cm,
postavljenoj na posebnim stupovima, s desne strane ceste,
na ulazu u građevinsko područje naseljenog mjesta.
Članak 9.
(Označavanje naselja odnosno dijelova naselja)
Naselje se označava pločom od trajnog materijala
emajliranog lima tamno-plave boje na kojoj je ispisan
naziv naselja, veličine ne manje od 60x 40 cm, postavljenoj
na posebnim stupovima, s desne strane ceste, na ulazu u
naselje.
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IV - NAČIN OZNAČAVANJA NAZIVA TRGOVA
I ULICA
Članak 10.
(Dodjeljivanje naziva ulicama i trgovima)
(1) Naziv ulice odnosno trga, određuje Općinsko vijeće
Kupres na prijedlog Povjerenstva za određivanje naziva
ulica i trgova iz članka 12. ove Odluke (u daljnjem tekstu
Povjerenstvo).
(2) Osnova za određivanje naziva ulice ili trga je
digitalna karta „Plana podjele na ulice i trgove naseljenog
mjesta Kupres“ iz stavka (2) članka 6. ove Odluke (u
daljnjem tekstu: „Plan podjele na ulice i trgove“).
(3) Kada se prema detaljnom planskom dokumentu
planira izgradnja nove ulice ili trga, Služba za graditeljstvo,
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove dužna
je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke
o usvajanju i provođenju detaljnog planskog dokumenta
pokrenuti inicijativu za izmjenu i/ ili dopunu ove Odluke,
u smislu dodjele naziva novoj ulici ili trgu i deﬁniranja
njihovog obuhvata.
(4) Služba će u roku od 30 dana od dana zaprimanja
inicijative iz stavka (3) ovog članka izraditi prijedlog
izmjene „Plana podjele na ulice i trgove“ i dostaviti ga
Povjerenstvu na daljnje postupanje.
(5) Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od dana
zaprimanja prijedloga izmjene „Plana podjele na ulice i
trgove“ od strane Službe, utvrditi prijedlog naziva ulice
ili trga i proslijediti ga Općinskom vijeću vijeću Kupres
na usvajanje.
(6) Po stupanju na snagu odluke Općinskog vijeća
Kupres o usvajanju prijedloga Povjerenstva iz prethodnog
stavka, pristupa se proceduri za donošenje izmjene i/ili
dopune ove Odluke.
Članak 11.
(Izmjena naziva ulice i trga i imenovanje postojećih
neimenovanih ulica i trgova)
(1) Postojeće nazive ulica i trgova može izmijeniti
Općinsko vijeće Kupres na prijedlog Povjerenstva.
(2) Postojeće, a neimenovane ulice, imenovat će
Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva
(3) Postupak izmjene postojećih naziva ulica i trgova,
kao i postupak imenovanja postojećih a neimenovanih
ulica i trgova pokreće Povjerenstvo zahtjevom Službi za
dostavljanje „Plana podjele na ulice i trgove naseljenog
mjesta Kupres“ radi utvrđivanja prijedloga novog naziva
ulice ili trga i prosljeđivanja istog Općinskom vijeću
Kupres na usvajanje.
(4) Po stupanju na snagu odluke Općinskog vijeća
Kupres o usvajanju prijedloga Povjerenstva iz prethodnog
stavka, pristupa se proceduri za donošenje izmjene i/ili
dopune ove Odluke.
Članak 12.
(Povjerenstvo za određivanje naziva ulica i trgova)
(1) Povjerenstvo za određivanje naziva ulica i trgova
imenuje rješenjem Općinsko vijeće Kupres.
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(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri
člana.
(3) Mandat članova Povjerenstva traje do isteka
mandata saziva Općinskog vijeća Kupres koje ga je
imenovalo.
Članak 13.
(Označavanje ulica i trgova)
1) Označavanje naziva ulica i trgova vrši se
postavljanjem ploča od trajnog materijala, emajliranog
lima plave boje minimalnih dimenzija 40 x 30 cm, s
ispisanim imenom ulice, odnosno trga, tako da se:
a) u svakoj ulici, na početku i na kraju ulice, te na
svakom značajnijem raskrižju s obje strane postave ploče,
b) na svakom trgu na mjestima spajanja ulica s trgom,
na desnu stranu izlaska ulice na trg postave ploče.
(2) Ploče iz stavka (1) ove Odluke mogu sadržavati
opis značenja imena ulice i trga.
(3) Ploča s nazivom ulice ili trga postavlja se na zgrade
po mogućnosti na visini 2,5 metra od tla.
(4) Ako na mjestu gdje je potrebno ploču postaviti
nema zgrade, ako je zgrada zaklonjena ili udaljena od
nogostupa tako da natpis na ploči nije uočljiv, ploča s
nazivom ulice ili trga postavlja se na zaseban nosač (stup,
okvir i sl.) minimalne visine 2,5 metra.
V– NAČIN UTVRĐIVANJA KUĆNIH BROJEVA
I OZNAČAVANJA ZGRADA I GRAĐEVINSKIH
PARCELA KUĆNIM BROJEVIMA
Članak 14.
(Način utvrđivanja kućnih brojeva)
(1) Utvrđivanje i označavanje kućnih brojeva vrši se
posebno za svako naseljeno mjesto.
(2) Kućni broj utvrđuje se za sve stambene i poslovne
zgrade, građevinske parcele, kao i privremene objekte
izgrađene ili postavljene sukladno propisima o prostornom
planiranju i građenju.
(3) Osnova za utvrđivanje kućnih brojeva su: „Plan
podjele grada na naseljena mjesta i naselja“ i „Plana
podjele na ulice i trgove naseljenog mjesta Kupres“.
(4) Pod stambenom zgradom, u smislu ove Odluke,
podrazumijeva se zgrada u kojoj se stalno ili privremeno
stanuje.
(5) Pod zgradom u kojoj se privremeno stanuje, u smislu
ove Odluke podrazumijeva se vikendica, vinogradarska
kuća, ljetnikovac, baraka i druga zgrada u kojoj se stanuje
samo u sezoni.
(6) Pod poslovnom zgradom, u smislu ove Odluke,
podrazumijeva se svaka zgrada namijenjena za obavljanje
gospodarskih, prosvjetnih, zdravstvenih, socijalnih,
kulturnih, upravnih i drugih djelatnosti, kao i za smještaj i
čuvanje materijalnih dobara.
(7) Pod građevinskom parcelom, u smislu ove Odluke,
podrazumijeva se najmanji dio prostora koji je detaljnim
planom prostornog uređenja ili planom parcelacije
namijenjen za izgradnju i koji obuhvaća jednu ili više
katastarskih parcela ili njenih dijelova.
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Članak 15.
(Zgrade za poljoprivredne svrhe)

u smjeru kretanja kazaljke na satu, počevši od ugla glavne
ulice i od broja jedan.

(1) Za zgrade koje služe u poljoprivredne svrhe (silosi,
štale i slično), ne utvrđuje se kućni broj u smislu članka
14. ove Odluke, osim ako u njima postoji stan namijenjen
za stalno ili privremeno stanovanje.
(2) Ako se zgrade iz stavka (1) ovog članka nalaze na
posebnoj građevinskoj parceli utvrđuje se kućni broj te
građevinske parcele.

Članak 19.
(Utvrđivanje kućnih brojeva za zgrade izgrađene na
jednoj strani ulice)

Članak 16.
(Utvrđivanje kućnih brojeva u naseljenom mjestu
podijeljenom na ulice)
(1) Utvrđivanje i označavanje kućnih brojeva vrši se
posebno za svaku ulicu u naseljenom mjestu, pri čemu
zgrade, odnosno građevinske parcele s lijeve strane
ulice, odakle počinje utvrđivanje, dobivaju neparne
kućne brojeve, počevši od broja jedan, a zgrade, odnosno
građevinske parcele s desne strane ulice, parne brojeve,
počevši od broja dva.
(2) Utvrđivanje i označavanje kućnih brojeva u svakoj
ulici vrši se s kraja ulice koji je bliži glavnom dijelu,
odnosno centru naseljenog mjesta i nastavlja u pravcu
periferije.
(3) U naseljenim mjestima ili dijelovima naseljenih
mjesta smještenim pretežno uz jedan put, označavanje
zgrada brojevima u ulici na tom putu počinje i teče u
smjeru oznake kilometara, a ako smjer označavanja
kilometara nije utvrđen, označavanje zgrada brojevima
počinje od kraja koji je bliži glavnom putu.
Članak 17.
(Posebna pravila za utvrđivanje kućnih brojeva u
naseljenom mjestu podijeljenom na ulice)
(1) Za dvije ili više zgrada u istoj ulici ne može se
utvrditi isti kućni broj.
(2) Ako zgrada ima više ulaza neposredno vezanih za
ulicu, svakom ulazu utvrđuje se poseban kućni broj.
(3) Ako zgrada ima dva ili više glavnih ulaza kojima
se pristupa iz različitih ulica odnosno trgova svaki se ulaz
obilježava brojem ulice odnosno trga iz kojeg se pristupa
tom ulazu.
(4) Ako utvrđivanje dodatnog kućnog broja za ulaz u
zgradu izaziva potrebu promjene ostalih kućnih brojeva
na zgradama, za sve ulaze u zgradu utvrdit će se isti kućni
broj kome se dodaju slovne oznake po abecednom redu,
počevši od slova A.
(5) Za dvorišne zgrade utvrđuje se kućni broj ulične
zgrade kome se dodaje slovna oznaka po abecednom
redu, a ako ulična zgrada ima više ulaza s kućnim brojem
utvrđenim slovnim oznakama, dvorišnoj zgradi se
utvrđuje kućni broj ulične zgrade s narednom slovnom
oznakom.
Članak 18.
(Utvrđivanje kućnih brojeva na trgu)
Utvrđivanje kućnih brojeva na trgu vrši se u kontinuitetu

Zgrade izgrađene samo jednom stranom ulice, ukoliko
drugom stranom izgradnja nije moguća ili nije predviđena
(ulice uz obalu i sl.), označavaju se uzastopnim brojevima
od broja jedan naviše.
Članak 20.
(Utvrđivanje kućnih brojeva u naseljenim mjestima
koja nisu podijeljena na ulice i trgove i nisu
podijeljena na naselja)
(1) U naseljenim mjestima koja nisu podijeljena na
ulice i trgove i nisu podijeljena na naselja, kućni brojevi
se utvrđuju uzastopnim brojevima od jedan naviše i to
onim redom koji je najpogodniji za najkraći, odnosno
najprirodniji prijelaz od broja do broja.
(2) Ako se naseljeno mjesto, odnosno naselje iz stavka
(1) ovoga članka nalazi uz cestu, zgrade se označavaju
brojevima sukladno članku 16. ove Odluke.
Članak 21.
(Utvrđivanje kućnih brojeva u naseljenim mjestima
koja nisu podijeljena na ulice i trgove,
a podijeljena su na naselja)
U naseljenim mjestima koja nisu podijeljena na ulice
i trgove, a podijeljena su na naselja, kućni brojevi se
utvrđuju prema članku 20. stavak (1) ove Odluke najprije
za svako naselje unutar tog naseljenog mjesta.
Članak. 22.
(Utvrđivanje kućnog broja za novoizgrađenu zgradu)
Zgradi sagrađenoj između dvije postojeće zgrade
poslije izvršenog utvrđivanja kućnih brojeva, utvrđuje
se kućni broj prve susjedne zgrade manjeg kućnog broja,
kome se dodaje slovna oznaka po abecednom redu.
Članak 23.
(Utvrđivanje kućnog broja za građevinsku parcelu)
(1) Za građevinske parcele koje imaju izlaz na dvije ili
više ulica, može se utvrditi samo jedan kućni broj.
(2) Ako se građevinska parcela kojoj je već utvrđen
kućni broj parcelira, prvi parcelirani dio do susjedne
zgrade nižeg kućnog broja zadržat će ranije utvrđeni
kućni broj, a za ostale dijelove utvrđuje se isti kućni broj
sa slovnom oznakom po abecednom redu, u ovisnosti od
broja parceliranih dijelova.
Članak 24.
(Obavijest o dodjeli kućnog broja)
(1) Služba utvrđuje kućni broj sukladno odredbama
članaka 14. do 23. ove Odluke.

Stranica 8

KUPRES, 2018./19.

(2) Temeljem utvrđenog kućnog broja Služba izrađuje
pisanu obavijest.
(3) Obavijest iz stavka (2) ovog članka pored kućnog
broja sadrži i oznaku katastarske čestice, važećeg i/ili
aerofotogrametrijske (ne službene) izmjere na kojoj je
zgrada sagrađena, odnosno oznaku katastarske čestice
građevne parcele, kao i visinu troškova označavanja
zgrade i građevinske parcele brojem.
Članak 25.
(Označavanje kućnim brojem)
(1) Pločica s kućnim brojem postavlja se na zgradu
tako da je vidljiva s ulice odnosno javne ili druge ceste
od koje se pristupa zgradi i to desno od ulaza, neposredno
iznad ulaza ili na dijelu zgrade koji je bliži ulazu, na visini
od najmanje 2 metra.
(2) Označavanje građevinskih parcela kućnim
brojevima vrši se postavljanjem pločica na posebnom
stubu visine 2,5 m, u lijevom kutu parcele od glavne
ulice, odnosno puta, ako je parcela ograđena postavljanje
pločica vrši se na ulazu parcele vodeći računa o njihovoj
vidljivosti.
(3) Pločica s kućnim brojem iz stavka (1) i (2) ovog
članka izrađuje se od trajnog materijala emajliranog lima
plave boje minimalnih dimenzija 20x15 centimetara u
boji jednakoj boji ploča kojima su označene ulice i trgovi
u tom naseljenom mjestu.
(4) U naseljenim mjestima i naseljima koja nisu
podijeljena na ulice i trgove, na pločici ispod broja zgrade
ispisuje se naziv naseljenog mjesta odnosno naselja, a
boja pločica jednaka je boji ploča kojima su označena
naseljena mjesta i naselja.
Članak 26.
(Postupanje sa srušenim zgradama)
Služba će ukinuti kućni broj zgradi koja je srušena.
Ukinuti broj zgrade može se odrediti novosagrađenoj
zgradi ako se uklapa u način označavanja zgrada utvrđen
ovom Odlukom.
Članak 27.
(Uvjeti za promjenu kućnog broja)
(1) Kućni broj će se promijeniti:
a) ako zgrada ili građevinska parcela promijeni
pripadnost ulici ili trgu,
b) ako dođe do spajanja ili razdvajanja ulica odnosno
trgova,
c) ako dođe do podjele naseljenog mjesta na ulice i
trgove,
d) ako to nalažu promjene nastale u područjima
naseljenih mjesta.
(2) Obavijest kojom se mijenja kućni broj sadrži i
dosadašnji kućni broj, novi kućni broj zgrade, te oznaku
katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena.
VI - OSTALE ODREDBE O OZNAČAVANJU
NASELJENIH MJESTA, NASELJA, ULICA,
TRGOVA, ZGRADA I GRAĐEVINSKIH
PARCELA

Članak 28.
(Troškovi označavanja)
(1) Troškove označavanja naseljenih mjesta, naselja,
ulica i trgova nazivima (nabava i postavljanje ploča) i
troškove održavanja ploča snosi Općina Kupres.
(2) Troškove označavanja zgrada i građevinskih
parcela brojevima (nabavu i postavljanje pločica) i
troškove održavanja pločica snose Općina Kupres i
vlasnici, suvlasnici, zajednički vlasnici zgrada i etažni
vlasnici posebnih dijelova zgrada (u daljnjem tekstu:
vlasnici zgrada) odnosno korisnici zgrada ili građevinskih
parcela gdje nije riješeno pitanje vlasništva istih.
(3) U slučaju da vlasnik zgrade odnosno korisnik
zgrade ili građevinske parcele, ne izvrši uplatu troškova
u roku određenom Obavijesti iz stavka (1) članka 24.
ove Odluke, smatrat će se da je onemogućio postavljanje
pločice s kućnim brojem.
(4) Iznimno od odredbe stavka (2) ovog članka troškove
označavanja zgrada i građevinskih parcela brojevima
(nabavu i postavljanje pločica) snosi Općina Kupres ako
se promjene postavljenih kućnih brojeva vrše sustavnim
označavanjem.
(5) Iznos troškova iz stavka (2) ovog članka, koji snose
vlasnici zgrada i građevinskih parcela kod pojedinačnog
postavljanja određuje se u iznosu od 20,00 KM, i uplaćuje
u korist proračuna općine Kupres.
Članak 29.
(Obveze vlasnika/investitora/korisnika)
(1) Vlasnik, odnosno investitor nove zgrade ili
privremenog objekta, kao i vlasnik odnosno korisnik
građevinske parcele dužan je:
a) omogućiti da se ploča ulice ili trga, odnosno pločica
s kućnim brojem postavi na njegovom objektu, odnosno
na njegovoj građevinskoj parceli;
b) održavati čistom pločicu s kućnim brojem i brinuti
se da kućni broj bude vidljiv i čitak;
c) obavijestiti Službu o oštećenju ili uništenju pločice
s kućnim brojem, u roku od 30 dana od dana nastanka
oštećenja ili uništenja.
(2) Vlasnik, investitor, odnosno korisnik iz stavka (1)
ovog članka dužan je, u cilju evidentiranja promjena,
prijaviti Službi sve promjene koje se odnose na izgradnju
novog, odnosno rušenje postojećeg objekta ili parceliranje,
u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
Članak 30.
(Prijava izgradnje - kupovine
objekta – građevinske parcele)
(1) Vlasnik, odnosno investitor nove zgrade ili
privremenog objekta dužan je, u roku od 30 dana od dana
podnošenja prijave početka izvođenja radova, odnosno
podnošenja prijave za postavljanje privremenog objekta u
smislu propisa o prostornom uređenju i građenju, podnijeti
zahtjev za utvrđivanje kućnog broja i označavanje zgrade
ili privremenog objekta kućnim brojem.
(2) Vlasnik odnosno korisnik građevinske parcele
dužan je, u roku od 30 dana od dana stjecanja prava
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vlasništva, odnosno prava korištenja na građevinskoj
parceli, odnosno prenamjene zemljišta u građevinsku
parcelu podnijeti zahtjev za utvrđivanje kućnog broja i
označavanje građevinske parcele kućnim brojem.
Članak 31.
(Zabrana neovlaštenog označavanja i skidanja)
Zabranjeno je neovlašteno označavanje, skidanje,
oštećivanje i narušavanje izgleda pločica s kućnim
brojevima i ploča s nazivima naseljenih mjesta, naselja,
ulica i trgova.
Članak 32.
(Ovlasti načelnika)
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trgovima i kućnim brojevima vode se na temelju odredbi
ove Odluke i drugih akata izdanih od strane nadležnih
tijela općine Kupres.
Članak 35.
(Vođenje adresnog registra)
(1) Adresni registar za teritorij općine Kupres vodi i
održava Služba.
(2) Način distribucije podataka Adresnog registra
uredit će općinski načelnik pravilnikom.
VIII – NADZOR
Članak 36.

Ovlašćuje se Načelnik da izvrši izbor tipografskog
rješenja, dizajn, dimenzije te formatiranje teksta ploča
za označavanje ulica i trgova te pločica kućnih brojeva
tijekom postupka nabave istih, kao i o svim drugim
pitanjima koja mogu nastati kod primjene ove odluke.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vršit će Služba
za inspekcijske poslove putem nadležne inspekcije i
komunalnih redara Općine Kupres.
IX - KAZNENE ODREDBE

Članak 33.
(Nabava i postavljanje ploča i pločica)
(1) Nabavu i postavljanje ploča s nazivima naseljenih
mjesta, naselja, ulica, trgova i pločica s kućnim brojevima
u slučajevima sustavnog i pojedinačnog označavanja
vrši gospodarsko društvo odabrano, kao najpovoljniji
ponuditelj, u postupku javne nabavke sukladno odredbama
Zakona o javnim nabavama („Sl. novine F BiH“ broj:
39/14).
(2) Pod sustavnim označavanjem podrazumijeva
se označavanje koje se provodi na razini jednog, više
naseljenih mjesta ili na razini cijele općine.
(3) Pod pojedinačnim označavanjem podrazumijeva se
označavanje koje se provodi po zahtjevu vlasnika zgrade
ili zemljišta.
(4) Prostorni obuhvat unutar kojeg gospodarsko
društvo iz stavka (1) ovog članka vrši postavljanje ploča
s nazivima naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova i
pločica s kućnim brojevima određuju se projektnim
zadatkom sukladno ukazanoj potrebi.
(5) Prilikom postavljanja ploča s nazivima ulica i
trgova i tablica s kućnim brojevima izrađuje se poseban
dokument kojim se dokumentira postavljanje istih i koji
sadrži podatke potrebne za evidentiranje u adresnom
registru.
VII- ADRESNI REGISTAR
Članak 34.
(Adresni registar)
(1) Adresni registar je evidencija naseljenih mjesta,
naselja, trgova, ulica i kućnih brojeva na teritoriju općine
Kupres sukladno odredbama Pravilnik o BPKN.
(2) Podaci o nazivima naseljenih mjesta preuzimaju
se iz Registra prostornih jedinica, a podatci o granicama
naseljenih mjesta, te svi podaci o naseljima, ulicama,

Članak 37.
(Kaznene odredbe)
(1) Novčanom kaznom od 200,00 KM do 1000,00 KM
kaznit će se za prekršaj vlasnik, odnosno investitor nove
zgrade ili privremenog objekta ili vlasnik neizgrađenog
zemljišta ili vlasnik poslovnog prostora odnosno korisnik
istog ako se vlasnik ne može utvrditi, ako:
a) ne omogući da se ploča s nazivima ulica i trgova,
odnosno pločica s kućnim brojem postavi na njegovom
objektu, odnosno građevinskoj parceli (članak 29. stavak
1. točka a.);
b) ne održava čistom pločicu s kućnim brojem i ne
brine se o vidljivosti i čitkosti kućnog broja (članak 29
stavak 1. točka b.);
c) u propisanom roku ne obavijesti Službu o oštećenju
ili uništenju pločice s kućnim brojem (članak 29. stavak
1. točka c.);
d) u propisanom roku ne prijavi sve promjene koje se
odnose na izgradnju novog, odnosno rušenje postojećeg
objekta ili parcelaciju (članak 301. stavak 2.);
e) u propisanom roku ne podnese zahtjev za utvrđivanje
i označavanje kućnog broja za novoizgrađenu zgradu ili
privremeni objekt, odnosno građevinsku parcelu (članak
30.stavak 1. i 2.);
f) neovlašteno označava ili skida pločice s kućnim
brojevima ili ploče s nazivima naseljenih mjesta, naselja,
ulica i trgova (članak 31.).
(2) Novčanom kaznom od 200,00 KM do 500,00
KM kaznit će se za prekršaj iz stavka (1) ovog članka i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
3) Novčanom kaznom iz stavka (1) ovog članka kaznit
će se za prekršaj i osoba koja neovlašteno označava, skida,
oštećuje ili narušava izgled pločice s kućnim brojevima ili
ploče s nazivima naseljenih mjesta, ulica i trgova (članak
31.).
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X- ZAKLJUČNE I PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 38.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti sve
druge Odluke vezane za imenovanje ulica i naseljenih
mjesta.
Članak 5. stavak 3. počet će se primjenjivat kad se
stvore uvjeti.
Članak 39.
Općinsko vijeće općine Kupres imenovat će
Povjerenstvo za određivanje naziva ulica i trgova,
Općinskog vijeća, u koliko isto nije imenovano.
Članak 40.
Povjerenstvo će u najkraćem roku, od dana stupanja
na snagu ove Odluke, pokrenuti postupak za imenovanje
ulica koje nisu imenovane.
Članak 41.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj
ploči Općine Kupres , a objavit će se i u „Službenom
glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01/2-23-10-120/18
Kupres, 27.12.2018. god.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
Obrazloženje
Sukladno Zaključku Općinskog vijeća Prihvaćen je
Nacrt Odluke o Adresnom sustavu i načinu označavanja
i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova i
zgrada.
Putem web stranice općine upućen je poziv za javni
uvid u vremenu od 18.10.2018.god. do 01.11.2018.god.
navedeni nacrt stavljen je na Javni uvid.
Dana 05.11.2018.godine održana je Javna rasprava.
Nije bilo primjedbi u pisanom obliku.
Granice područja naseljenih mjesta koju vodi Federalni
zavod za statistiku (FZS) ne odgovaraju stvarnom stanju
granica na terenu, dok se ne stvore uvjeti na snazi
ostaju”stare” granice, što je i izmjena u odnosu na nacrt.
Pravni temelj
Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u
odredbi članka 8. stavak 3. alineja 26. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji BiH („Sl. novine
Federacije BiH“, broj 49/06), članka 25. Statuta Općine
Kupres („Sl. glasnik Općine Kupres“, broj 20/08).
Razlozi za donošenje
Najvažniji razlog za donošenje ove Odluke je

nepostojanje kućnih brojeva koji s nazivom naseljenog
mjesta/naselja, ulice ili trga čini adresu ﬁzičke ili pravne
osobe, što za posljedicu ima čestu nemogućnost/otežanu
isporuku poštanskih pošiljki i pismena na području grada,
pravodobnu intervenciju raznih službi (hitne službe,
vatrogasne službe, komunalne službe, policije i sl.)
mogućnost korištenja modernih tehnologija za traženje
lokacija – GPS navigacija, dostupnost za primanje ili
davanje zanatskih i uslužnih djelatnosti i itd.
Adresni sustav obuhvaća: naseljena mjesta i
naselja,trgove i ulice.
Ovom Odlukom nisu opisane granice ulica i trgova
niti njihova međusobna razgraničenja, obzirom da su ti
podatci prikazani na kartama izrađenom u digitalnom
obliku sukladno odredbama Pravilnika o bazi podataka
katastra nekretnina („Sl. novine F BiH“ broj: 21/08,
14/09, 54/09 i 85/10) i čine sastavni dio ove Odluke.
Granice naseljenih mjesta i naselja ostaju nepromjenjene
i ovom odlukom se ne mjenjaju.
Financijska sredstva
Za provođenje ove Odluke potrebna su ﬁnancijska
sredstva za nabavu ploča i pločica i njihovo postavljanje,
iz Proračunu Općine Kupres za 2018. godinu i sredstava
koje osigurava Federalna geodetska uprava.
Osvrt na pojedine odredbe Odluke te razlike prijedloga
Odluke u odnosu na nacrt iste uvažavajući zaključke
Gradskog vijeća.
Ovom Odlukom se jednim propisom uređuje adresni
sustav i adresna područja općine Kupres, način označavanje
naziva naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova, način
utvrđivanja kućnih brojeva, način označavanja zgrada i
građevinskih parcela kućnim brojevima, kao i vođenje
registra naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i kućnih
brojeva označenog u Odluci kao Adresni registar.
Adresni sustav općine Kupres čine:
- naseljena mjesta iz članka 5. stavak 1. ove Odluke.
- Nazivi su preuzeti iz članka 2. Odluka o utvrđivanju
granica naseljenih mjesta na području Općine Kupres
NOO Kupres, broj: 2441/58 od 30.10.1959. godine, i
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
granica naseljenih mjesta na području Općine Kupres
(„Sl. glasnik Općine Kupres“ broj: 2/81) i usklađeni s
odredbama Zakona o područjima općina u SR BiH („Sl.
list SR BiH“ broj: 24/86).
- naselja iz članka 5. stavak 2. ove Odluke
Nazivi su preuzeti iz članka 7. stavak (2) Odluke o
načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta,
naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva („Sl. glasnik Općine
Livno“, broj 3/16),
Razgraničenja naseljenih mjesta i naselja iz navedenih
Odluka, uz određene manje korekcije radi usklađivanja
njihovih granica i granica katastarskih općina, i
razgraničenja naselja unutar naseljenih mjesta detaljno
su određena i prikazana na karti „Plan podjele općine na
naseljena mjesta i naselja“ izrađenoj u mjerilu 1:50000 u
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digitalnom obliku sukladno odredbama Pravilnika o bazi
podataka katastra nekretnina („Sl. novine F BiH“ broj:
21/08, 14/09, 54/09 i 85/10) i ista čini sastavni dio ove
Odluke kao Prilogu 1.
- trgovi i ulice navedeni u odredbi članka 6. ove Odluke
Nazivi su preuzeti iz Odluke o razgraničenju ulica i
trgova („Sl. glasnik Općine Livno“, broj 3/16).
Razgraničenja ulica i trgova iz navedene Odluke
prikazana su na karti „Plana podjele na ulice i trgove
naseljenog mjesta Livno“ izrađenoj u digitalnom obliku
sukladno odredbama Pravilnika o bazi podataka katastra
nekretnina („Sl. novine F BiH“ broj: 21/08, 14/09, 54/09
i 85/10) i ista čini sastavni dio ove Odluke kao Prilogu 2.
U odnosu na nacrt Odluke:
- ovim prijedlogom dodan je novi članak 4. kojim se
određuje sadržaj adresnog sustava.
- članak 5 i članak 6. nacrta Odluke obuhvaćeni su u
novom članku 5. tako da su jednim člankom određena
naseljena mjesta (stavak (1)) i naselja unutar pojedinih
naseljenih mjesta (stavak (2)).
- u članku 6. Prijedloga odluke nisu navedene
postojeće a neimenovane ulice pobrojane u istom članku
nacrta Odluke od rednog broja do 100. do 118. Nakon
imenovanja tih ulica sukladno odredbi čl. 11. i 40.
prijedloga Odluke pristupit će se proceduri za dopunu
članka 6. ove Odluke.
- u ovom prijedlogu Odluke dodan je novi članak
7. kojim je određen pojam adresnog područja i što ga
sačinjava.
- stavak (2) članka 10. nacrta Odluke postao je stavak (5)
članak 10. prijedloga Odluke, a sadržaj istog izmijenjen je
tako da u cijelosti regulira postupak dodjeljivanja naziva
ulicama i trgovima.
- članak 11. Prijedloga Odluke, u odnosu na nacrt,
detaljno uređuje postupak izmjene naziva ulice i trga i
imenovanje postojećih, a neimenovanih ulica i trgova.
- u odnosu na nacrt Odluke, u ovom prijedlogu se
člankom 12. Uređuje imenovanje Povjerenstva za
određivanje naziva ulica i trgova, broj članova i mandat
Povjerenstva.
- stavak (1) članka 15. nacrta Odluke postao je stavak
(1) članka 14. prijedloga Odluke radi logičnog slijeda
reguliranja načina utvrđivanja kućnih brojeva.
- u članku 35. dodan je novi stavak (2) koji je rečeno
da će gradonačelnik pravilnikom urediti način distribucije
podataka Adresnog registra.
Adresna područja grada Livna, odnosno područja koja
će se označavati pločama s nazivima, a unutar kojih će
se zgrade i građevinske parcele označavati pločicama
s kućnim brojevima, čine: naseljena mjesta i naselja, a
unutar naseljenog mjesta Livno trgovi i ulice.
Adresni registar je evidencija:
svih naseljenih mjesta na teritoriju grada Livna,
naselja unutar naseljenih mjesta
trgova
ulica i
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- kućnih brojeva
Adresni registar vodi se sukladno odredbama Pravilnika
o BPKN kojim je propisan: sadržaj, tehnički normativi,
način izrade baze podataka katastra nekretnina, način
održavanja, distribucija i arhiviranje sadržaja BPKN,
s tim da će način distribucije Adresnog registra urediti
gradonačelnik posebnim pravilnikom.
Adresni registar za teritorij grada Livna vodi i održava
Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastra
nekretnina.
Troškove označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica
i trgova pločama s nazivima istih snosi Grad Livno.
Troškove označavanja zgrada i građevinskih parcela
snose Grad Livno i vlasnici, odnosno korisnici zgrada i
građevinskih parcela iz stavka (2) članka 28. ove Odluke.
U ove troškove spadaju: nabava i postavljanje pločica
kućnih brojeva, a udjel vlasnika zgrada je 10,00 KM.
Odlukom nije određen izgled ploča i pločica pa se
člankom 32. iste ovlašćuje gradonačelnik da izvrši izbor
tipografskog rješenja, dizajn, dimenzije te formatiranje
teksta ploča za označavanje ulica i trgova te pločica
kućnih brojeva tijekom postupka nabave istih.
Odgovor na prijedloge i sugestije vijećnika Gradskog
vijeća Livno navedene u Zaključku broj: 01-02-883/18 od
11. travnja 2018. god.:
- svim vijećnicima se uz prijedlog Odluke dostavlja i
CD sa snimljenim digitalnim kartama koje čine sastavni
dio Odluke, kako je to navedeno u članku 5. stavak 3. i
članka 6. stavak 2. iste.
- održan je sastanaka s predstavnicima Mjesne
zajednice Podhum dana 26. travnja 2018. god. na kojemu
su isti upoznati s promjenama granica naseljenih mjesta
Podhum, Vržerale, Podgradina i Bilo Polje u odnosu na
dosadašnje.
- Za izmjenu naziva ulice Fera u Fehra, Fera/Fehra ili
Ferha mjerodavno je Gradsko vijeće Livno na prijedlog
Povjerenstva za određivanje naziva ulica i trgova.
- Promjena adrese stanovanja građane neće dodatno
koštati obzirom da je u članku 6. stavak 4. Zakona o
prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine
(„Sl. glasnik BiH“ broj: 32/01, 56/08 i 58/15) rečeno da
državljani nisu dužni prijaviti promjenu adrese stanovanja,
ako je do te promjene došlo uslijed odluke lokalnih organa
da promjene naziv ulice ili broj kuće/stana. U tom slučaju
nadležni organ (MUP HBŽ) će po službenoj dužnosti
upisati promjenu u evidenciju prebivališta i boravišta.
MUP HBŽ-a će imati pristup bazi podataka Adresnog
registra.
Što se tiče poslovnih subjekata oni će morati
Općinskom sudu u Livnu, kao registarskom sudu, prijaviti
promjenu adrese i/ili kućnog broja obzirom da sud to
smatra kao statusnu promjenu. Ta obveza je propisana
i odredbom članka 22. stavak (1) točka 2) Zakona o
registraciji poslovnih subjekata u federaciji Bosne i
Hercegovine („SL. novine F BiH“ broj: 27/05, 68/05,
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43/09 i 63/14) kojima je, između ostalog, rečeno da za
potrebe utvrđivanja i provjere općih i posebnih podataka
koji se prilikom izmjena podataka od značaja za pravni
promet obvezno unose u registar, registarski sud zahtijeva
podnošenje notarski obrađenog akta o izmjenama općih
podataka od značaja za pravni promet već osnovanog,
odnosno registriranog subjekta upisa kojim se utvrđuje
i izmjena bitnih podataka. (Poglavlje III. – Opći podatci
registra čl. 12. do 21. Zakona).
***
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, 91/15, 102/15 I
104/16) i članka 25. točka 3. Statuta Općine Kupres (
“Službeni glasnik Općine Kupres”, broj 20/08), Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 27.12. 2018. godine
donosi:
ODLUKU
o privremenom ﬁnanciranju Općine Kupres
Članak 1.
Do donošenja konačne odluke o usvajanju Proračuna
Općine Kupres za 2019. godinu, privremeno se, na temelju
ove Odluke nastavlja ﬁnanciranje poslova, funkcija i
programa korisnika proračuna, a najdulje do 31.03.2019.
godine.
Članak 2.
Privremeno ﬁnanciranje potreba za navedeno razdoblje
vršit će se razmjerno sredstvima utrošenim u istom
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 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Kupres“, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2019. godine.
Broj: 01/2-14-2-128/18
Kupres, 27.12. 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica

O B R A Z L O Ž E NJE
Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u
članku 35. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i
Hercegovine koji glasi :
„Ukoliko Parlament ne donese proračun prije početka
ﬁskalne godine, privremeno se, na osnovu Odluke
o privremenom ﬁnacnsiranju, nastavlja ﬁnanciranje
poslova, funkcija i programa korisnika proračuna. Odluku
o privremenom ﬁnanciranju donosi Parlament.
Privremeno ﬁnanciranje obavlja se najduže za prva
tri mjeseca ﬁskalne godine. Privremeno ﬁnanciranje,
u smislu stava 1. ovog članka obavlja se srazmjerno
sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do
tromjesečnog prosjeka za prethodnu ﬁskalnu godinu.
U periodu privremenog ﬁnanciranja, ﬁnanciraju se isti
programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih
u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine.
Proračunski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene
programe i aktivnosti dok se ne donese proračun.
Nakon proteka privremenog ﬁnanciranja, u tom
periodu ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i
izdaci uključuju se u proračun tekuće godine. Proračun
se mora donijeti najkasnije 31. ožujka tekuće godine.
Ukoliko se proračun ne donese do 31. ožujka, nakon toga
se neće realizovati rashodi u bilo koju svrhu, osim otplate
duga, sve dok se proračun ne donese. “
om 25. točka 3. Statuta općine Kupres propisano je
da Općinsko vijeće, pored ostalih mjerodavnosti, donosi
Proračun općine, godišnje izvješće o izvršenju proračuna
kao i Odluku o privremenom ﬁnanciranju sukladno
zakonu, te je temeljem naprijed navedenog predloženo
općinskom vijeću donošenje navedene Odluke.
P r e d l a g a č:
Služba za gospodarstvo
ﬁnancije i inspekcijske poslove
***
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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 27.12.2018.godine , donosi:
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KUPRES ZA 2018. GODINU
I - OPĆI DIO
Članak 1.
Izmjene i dopune Proračuna općine Kupres za 2018. godinu sastoji se od:

Kod
1

Plan 2018

Izvršenje
30.11.2018

Izmjene i dopune
2018

Indeks

Indeks

3

4

5

5/3

5/4

2

A

PRIHODI

2.868.100

2.315.092

2.718.015

94,77

117,40

B

RASHODI

2.868.100

2.319.290

2.718.015

94,77

117,19

Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2018. godinu kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO

Ek.kod

A - PRIHODI

1

2

71

I - POREZNI PRIHODI

711000

Porez na dobit poj.i pod.

Plan 2018

Izvršenje
30.11.2018

Izmjene
i dopune
2018

Indeks

Indeks

3

4

5

5/3

5/4

999.700

1.009.510

1.083.839

108,42

107,36

0

3

3

107,14

711115

Porez na prihod od imovine i imov.prava

0

3

3

100,00

713000

Porez na plaću i radnu snagu

0

189

189

99,83

713111

Porez na plaću i dr.os.prim.

0

189

189

714000

Porez na imovinu

50.600

113.026

122.500

242,09

108,38

714110

Porez na imovinu

10.600

5.640

7.500

70,75

132,97

714130

Porez na promet nekretnina

40.000

107.386

115.000

287,50

107,09

715000

Porez na promet proizvoda i usluga

0

45

45

100,00

715141

Porez na promet usluga,osim usluga u
građevinstvu

0

2

2

100,00

715200

Porez na promet posebnih usluga

0

43

43

100,00

716000

Prihodi od poreza na dohodak

128.100

135.717

147.100

114,83

108,39

717000

Prihodi od neizravnih poreza

775.000

725.986

775.000

100,00

106,75

717131

Naknada za puteve iz cij.nafte i naf.der.

40.000

39.225

40.000

100,00

101,98

717141

PDV

735.000

686.761

735.000

100,00

107,02

719000

Ostali porezi

46.000

34.544

39.002

84,79

112,91

719114

Porez na plaću za zaštitu od nesreća

1.000

959

1.000

100,00

104,30

719115

Poseban porez za zaštitu od nesreća

0

2

2

719116

Porez na potrošnju u ugost.od prav.os.

35.000

28.057

30.000

85,71

106,92

719117

Porez na potrošnju u ugost.od ﬁz.os.

10.000

5.526

8.000

80,00

144,78

100,00

100,00
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II - NEPOREZNI PRIHODI

721100

Prihodi o ﬁnancijske i nemat.imovine

721112

Prihodi od ekspl. prirodnih resursa

1.000

721121

Prihodi od iznajmljivanja zemljišta

250.000

721122

Prihodi od
prostora

2.000

721210

Ostali prih. od ﬁna.i nemat.imov.

721214

Prihodi od GSM licence

721227

Prihodi od zakupa korištenja sportskogospodarskih lovišta

721239

Ostali prihodi od imovine

722000

Naknada i takse od pružanja javnih
usluga

722100

Administrativne takse

31.000

722300

Komunalne takse

210.000

722321

Općinske komunalne naknade

145.000

61.430

722322

Porez na tvrtku

50.000

42.340

45.000

90,00

106,28

722329

Pristojba za šport

15.000

12.250

12.500

83,33

102,04

722400

Ostale proračunske naknade

480.000

400.583

530.366

110,49

132,40

722433

Naknada za uređenje građevinskog
zemljišta

10.000

1.229

1.500

15,00

122,02

722434

Naknada za korištenje građevinskog
zemljišta

50.000

22.973

60.000

120,00

261,18

722435

Naknada
po
osnovu
pogodnosti-Renta

20.000

12.653

13.000

65,00

102,74

722436

Naknada za tehnički prijem objekta

2.000

2.397

3.000

150,00

125,13

722437

Naknada za postupak legalizacije javnih
površina i građevina

5.000

0

0

0,00

722442

Naknade za izgradnju i održavanje
javnih skloništa

3.000

0

0

0,00

722454

Naknada za korištenje državnih šuma

350.000

318.465

410.000

117,14

128,74

722463

Naknada za zakup javnih površina-Dan
kosidbe

40.000

42.866

42.866

107,17

100,00

722500

Posebne naknade i takse

83.000

89.181

96.500

116,27

108,21

iznajmljivanja

poslovnih

prirodnih

1.140.300

840.036

1.160.308

101,75

138,13

253.000

57.625

211.042

83,42

366,23

1.720

1.720

172,00

100,02

55.220

208.500

83,40

377,58

685

822

41,10

120,00

53.300

51.855

56.900

106,75

109,73

52.800

51.000

55.900

105,87

109,61

500

855

1.000

200,00

117,03

30.000

61.950

63.000

210,00

101,69

804.000

668.606

829.366

103,15

124,04

62.822

65.000

209,68

103,47

116.020

137.500

65,48

118,51

80.000

55,17

130,23

73

III - TEKUĆE POTPORE

453.000

457.804

466.126

102,90

101,82

731111

Transfer od inozemnih vlada

203.000

116.714

116.714

57,49

100,00

732112

Tekuće potpore iz Federacije

150.000

199.000

199.000

132,67

100,00

732114

Potpore od Županije

100.000

126.214

130.000

130,00

103,00

732131

Transfer od Federalnog zavoda za
zapošljavanje

15.876

20.412

77

IV-Ostali prihodi

200.100

0

0

0,00

777778

Potraživanja iz ranijeg razdoblja

200.000

0

0

0,00

777779

Naknada za putove iz cijene naftnih
derivata

100

0

0

0,00

81

V- KAPITALNI PRIMICI

75.000

7.742

7.742

10,32

100,00

811111

Prihodi od prodaje zemljišta

75.000

7.742

7.742

10,32

100,00

2.868.100

2.315.092

2.718.015

94,77

117,40

UKUPNI PRIHODI I+II+III+IV+V

128,57
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B - RASHODI

Plan 2018

2
I - TEKUĆI IZDACI

Izvršenje
30.11,.2018

Izmjene
i dopune
2018

Indeks 5/3

Indeks
5/4

3

4

5

2.147.450

1.805.213

2.158.679

100,52

119,58

611100

Bruto plaće i naknade

700.000

630.816

700.000

100,00

110,97

611200

Naknade
uposlenih

104.050

82.191

106.160

102,03

129,16

612000

Doprinosi poslodavca i
ostali doprinosi

75.000

66.237

75.000

100,00

113,23

613000

Izdaci za
usluge

491.000

455.245

575.300

117,17

126,37

613100

Putni troškovi

10.000

6.282

8.000

80,00

127,34

613200

Elekt. energija, jav. rasvj.
i grijanje

160.000

111.815

137.650

86,03

123,10

613300

Pošt. telekom. i komunal.
usluge

30.000

23.027

40.050

133,50

173,92

613400

Nabavka materijala
servis. usluge

20.800

19.797

22.100

106,25

111,64

613500

Usluge prijevoza i gorivo

7.200

9.348

11.300

156,94

120,88

613700

Tekuće održavanje i
ostale usluge

83.500

136.613

173.000

207,19

126,64

613800

Osiguranje i bankarske
usluge

4.000

3.493

4.000

100,00

114,50

613900

Ostale usluge i dug iz
pret.razdoblja

175.500

144.870

179.200

102,11

123,70

614

Tekući prijenosi -grantovi

746.400

541.685

673.180

90,19

124,28

614121

Grantovi za kulturu

7.000

1.520

2.000

28,57

131,58

25.000

20.885

24.000

96,00

114,91

6.900

3.589

5.000

72,46

139,30

25.000

41.572

45.000

180,00

108,24

troškova

materijal

i

i

Novi
ek.kod

614122

Grantovi za šport

614124

Grantovi izbornoj komisiji

614125

Osnovna
škola
Miroslav Džaja

614155

Pomoć braniteljima

10.000

4.000

9.000

90,00

225,00

614175

Grant za Dom zdravlja

10.000

10.000

10.000

100,00

100,00

614181

Centar za socijalni rad

80.000

72.540

81.740

102,18

112,68

614231

Beneﬁcije za socijalnu
zaštitu

5.000

5.000

5.000

100,00

100,00

624234

Stipendije

10.000

0

0

0,00

614237

Troškovi smještaja
štićenika

18.000

480

22.000

122,22

4583,33

614242

614238

Jednokratna novčana
naknada za rođenje
djeteta

15.000

45.250

50.000

333,33

110,50

614229

614239

Pomoć djeci sa posebnim
potrebama

4.000

0

1.000

25,00

614239

Grant za mlade

10.000

0

0

0,00

614241

Naknada za vatrogasne
jedinice

2.000

7.285

7.285

364,25

100,00

614241

Transfer za elementarne
nepogode

10.000

31.355

31.355

313,55

100,00

614243

Prijevoz učenika

80.000

57.086

75.000

93,75

131,38

614311

Crveni križ

5.000

0

0

0,00

614319

Grantovi vjerskim
zajednicama

12.000

13.000

13.000

108,33

fra

614329

614222

100,00
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614323

Transferi političkim
strankama

11.500

0

11.500

100,00

614324

Grantovi udrugama

10.000

2.000

3.000

30,00

614325

Spomenici iz
domovinskog rata

50.000

0

0

0,00

614411

Radio Kupres

55.000

48.708

57.875

105,23

118,82

614412

Hrvatski dom kulture

65.000

55.907

66.740

102,68

119,38

614415

Poticaj za poljoprivredu

40.000

0

0

0,00

614423

Javno komunalno
poduzeće d.o.o.(oprema)

50.000

0

0

0,00

614429

Dječiji vrtić Pahuljica

60.000

52.685

62.685

104,48

118,98

614533

Grant za novo
zapošljavanje-pripravnici

30.000

51.639

60.000

200,00

116,19

614619

Proračunska pričuva

30.000

7.184

20.000

66,67

278,38

614817

Izvršenje sudskih
presuda

10.000

10.000

10.000

100,00

100,00

616325

Otplata kredita

31.000

29.039

29.039

93,67

100,00

82

II-KAPITALNI IZDACI

640.500

514.077

559.336

87,33

108,80

821213

Sportska dvorana

250.000

286.481

316.342

126,54

110,42

821216

Ostali kapitalni izdaci

30.000

4.930

4.930

16,43

100,00

821216

Uređenje gradske
deponije

35.500

35.500

35.500

100,00

100,00

821222

Asvaltiranje
ulica
lokalnih putova

50.000

0

0

0,00

821222

Asvaltiranje zelene
tržnice

40.000

0

0

0,00

821224

Vodosnadbijevanje
kanalizacija

50.000

0

0

0,00

821312

Nabavka
opreme

0

3.191

3.191

821321

Nabavka motornog vozila

50.000

51.353

51.353

102,71

100,00

821521

Projektne pripreme
projektiranje

60.000

7.020

7.020

11,70

100,00

821619

Suﬁnanciranje projekata
sa IFAD-om

75.000

125.602

141.000

188,00

112,26

300000

III-Kratkoročne obveze i
razgraničenja

80.150

0

0

0,00

UKUPNO IZDACI I+II+III

2.868.100

2.319.290

2.718.015

94,77

i

i

kompjuterske

i

150,00

100,01

117,19

Broj:01/2-14-2-125/18
Kupres, 27.12.2018.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***
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Na temelju članka 28. Statuta JKP „Kupres“ Službeni
glasnik Općina Kupres“, broj:29/13 i 32/15/16), i članka
25. Statuta općine Kupres („Službeni glasnik općine
Kupres“, broj:20/08), Općinsko vijeće općine Kupres, na
sjednici održanoj 27.prosinca.2018. godine donosi:
S U G LA S N O S T
na Rješenje o izboru direktora
JKP „ Kupres“ d.o.o. Kupres
I
Daje se suglasnost na Rješenje Nadzornog odbora broj
: NO-5/18 od 14.11.2018. godine, na imenovanje mag.
ing.traﬀ. Danka Jurič za direktora JKP „Kupres“ d.o.o.
Kupres.

općine Kupres, na sjednici održanoj 27. prosinca 2018.
godine donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za određivanje
naziva ulica i trgova
Članak 1.
U Povjerenstvo za određivanje naziva ulica i trgova
imenuju se:
1. Zoran Lovrić, predsjednik
2. Filip Zrno, član
3.Domagoj Turalija, član
4. Suzana Lozančić, član
5. Mlađen Pavlica, član

II

Članak 2.

Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a
obavit će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

Mandat članova Povjerenstva traje do isteka mandata
saziva Općinskog vijeća Kupres koje ga je imenovalo.

Broj: 01/2-34-2-121/18
Kupres, 27.12.2018.godine

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica

Broj: 01/2-23-10-11/18
Kupres 27. 12. 2018.

***
Na temelju članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj:20/08), Općinsko vijeće
općine Kupres, na sjednici održanoj 27. prosinca 2018.
godine donosi:
S U G LA S N O S T
na Odluku o imenovanju ravnateljice
I
Daje se suglasnost na Odluku Nadzornog odbora broj :
01/34-1-2/18 od 27.11.2018. godine, na imenovanje mag.
novinarstva Ružice (Drago) Penić za ravnateljicu Javnog
poduzeća „Radio Kupres“ d.o.o. Kupres.
II.
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a
obavit će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01/2-34-2-122/18
Kupres, 27.12.2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica

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 27. prosinca 2018.
godine, razmatralo je Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna
općine Kupres za 2019. godinu. Nakon razmatranja ove
točke dnevnog reda Vijeće je donijelo sljedeći:
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće je prihvatilo Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna
općine Kupres za 2019. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01/2-14-2-127/18
Kupres, 27. 12. 2017. godine

***
Na temelju članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj:20/08), Općinsko vijeće

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 27. prosinca 2018.
godine, razmatralo je Nacrt Proračuna općine Kupres za
2019. 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 27. prosinca 2018.
godine, razmatralo je Nacrt Programa rada Općinskog
vijeća za period siječanja 2019.- prosinac 2019. 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
2019. godinu.

Vijeće je prihvatilo Nacrt Programa rada Općinskog
vijeća za period siječanja 2019.- prosinac 2019. godine.

II
Predlagač Proračuna organizirat će javnu raspravu po
predloženom nacrtu.
Primjedbe i prijedloge na ponuđeni Nacrt Proračuna
za 2019. godinu u pisanoj formi dostaviti Općinskom
načelniku i nadležnoj službi za ﬁnancije.
Sve opravdane primjedbe i prijedloge unijeti u
prijedlog Proračuna općine Kupres za 2019. godinu i
dostaviti Vijeću na razmatranje i usvajanje.
III
Zaključaka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

II
Sve prijedloge i primjedbe vezano za ponuđeni nacrt
Programa rada Općinskog vijeća za period siječanja 2019prosinac 2019 godine zainteresirani subjekti i pojedinci u
pismenoj formi dostaviti Kolegiju Općinskog vijeća do
18.01. 2019. godine, kako bi se usuglašen program mogao
dostaviti na vrijeme Vijeću na usvajanje.
III
Usuglašene primjedbe i prijedloge, Kolegij će uvrstiti u
prijedlog Programa i isti dostaviti na prvu sjednicu Vijeća.
IV

Broj : 01/2-14-2-126/18
Kupres, 27. 12. 2018. 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 27. prosinca 2018.
godine, razmatralo je Izvješće o izvršenju proračuna
za period 01.01. 2018. do 30.9. 2018. godine. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći:
Z A K LJ U Č A K

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01/2-02-1-123/18
Kupres, 27. prosinca 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 66.i 68. Zakona o građevinskom
zemljištu F BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj 76/05),
članka 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik
općine Kupres˝broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres, na
sjednici održanoj dana 28.3.2019. godine, d o n o s i

I
Vijeće je usvojilo Izvješće o izvršenju proračuna za
period 01.01. 2018. do 30.9. 2018. godine.

ODLUKU
o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna
visine rente i naknade za uređenje građevinskog
zemljišta za 2019. godinu

II
Članak 1.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj : 01/2-14-2-124/18
Kupres, 27. prosinca 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i način obračuna
visine:
-naknade iz osnova prirodnih pogodnosti građevinskog
zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne
infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja tog
zemljišta,a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika
ili korisnika zemljišta – rente u 2018. godini,
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-naknada za uređenje građevinskog zemljišta.
Članak 2.
Sve ﬁzičke i pravne osobe – investitori, koji će
graditi/su izgradili na gradskom i ostalom građevinskom
zemljište obvezne su platiti rentu i naknadu za uređenje,
koje se računaju po 1 m² korisne površine građevine koja
će se graditi/izgrađene, ako ovom ili drugim odlukama
nije drugačije određeno.
Korisna površina građevine koja će se gradit utvrđuje
se prema priloženoj projektnoj dokumentaciji, a u
posebnim slučajevima kada se radi o izgrađenoj građevini
kao osnovica za obračun rente uzet će se bruto površina
građevine, umanjena za 20%.
Kod obnove - popravke - rekonstrukcije - sanacije
oštećenih objekata čija dokumentacija je uništena
navedene naknade se ne obračunavaju, kao i za građevine
za koje je investitor općinsko vijeće.
Članak 3.
1. Prosječna konačna građevinska cijena 1 m² korisne
stambene površine na području općine Kupres u 2018.
godinu iznosi 700,00 KM.
2. Prosječna konačna građevinska cijena za proizvodne
hale na području općine Kupres u 2018. godinu iznosi
560,00 KM.
3. Prosječna konačna građevinska cijena za poslovne
objekte, upravne zgrade i sl. na području općine Kupres u
2018. godinu iznosi 800,00 KM.
4. Prosječna konačna građevinska cijena za garažne
i druge pomoćne objekte u 2018. godinu na području
općine Kupres iznosi 210,00 KM.
5. Prosječna konačna građevinska cijena za igrališta,
stadione, sportske terene i slično,eneretske građevinevjetroelektrane, fotonaponske elektrane i dr. energetske
objekte iznosi 100,00 KM.
Članak 4.
Cijena utvrđena u prethodnom članku ove Odluke služi
kao osnovica za računanje visine rente.
Iznos rente može se utvrđivat posebnim rješenjem,
sa rokom od 15 dana od dana primitka za dostavljanje
dokaza o uplati.
Članak 5.
Prema mjerilima utvrđenim člankom 68. Zakona o
građevinskom zemljištu primijenjenim na osnovice iz
članka 3. Ove Odluke renta po zonama iznosi:
1. 6% za gradsko građevinsko zemljište u užem
građevinskom rajonu obuhvaćenim Regulacijskim
planom općine Kupres, koje se utvrđuje kao uže urbano
područje. Uže urbano područje je područje koje je
omeđeno sa ulicama sa zapadne strane ulicom Stjepana

Radića i Kralja Zvonimira, s južne strane ulicom ZrinskoFrankopanskom, sa istočne strane Splitskom ulicom i
magistralnom cestom Livno-Bugojno, i sa sjeverne strane
granicom Regulacijskog plana općine Kupres te ulicom 3.
studenog 1994. godine.
Granicom obuhvata su obuhvaćene lijeva i desna
strana ulice.
Čajuša1, Čajuša 2, te svako drugo građevinsko
zemljište namijenjena za gradnju objekta-objekata
za povremeno korištenje za odmor-vikend kuća, te
građevinsko zemljište na Prostornom planu općine
Kupres namijenjeno za gradnju objekata koji se ne koriste
za stanovanje (odmarališta, bungalovi, hoteli, moteli,
restorani, ugostiteljski objekti, sportsko –rekreacioni
centri, rehabilitacijski centri , sportski tereni, igrališta,
energetski objekti i sl.).
2. 5% za gradsko građevinsko zemljište koje je
obuhvaćeno regulacijskom planom općine
Kupres.
3.
4% za građevinsko zemljište obuhvaćeno
Urbanističkim planom općine Kupres.
4. 3% za građevinsko zemljište predviđeno po
Prostornom planu općine Kupres za proširenje gradskog i
ostalog građevinskog zemljišta- naseljenih mjesta,
5. 2% za građevinsko zemljište za gradnju proizvodnih
objekata ili drugu gospodarsku djelatnost do 200 m², za 1.
i 2. zonu ostalog građevinskog zemljišta.
6. 1% za građevinsko zemljište za gradnju proizvodnih
objekata ili drugu gospodarsku djelatnost,preko 200 m²,
za 1. i 2. zonu ostalog građevinskog zemljišta.
7. Na građevinskom zemljištu deﬁniranim Prostornim
planom općine Kupres, za sela se ne obračunavaju
navedene nakade.
8. Kao korisna površina otvorenih skladišta, asfaltnih
i betonskih baza, benzinskih crpki, plinara, kamenoloma,
bazena za kupanje, hangara sa nadstrešnicom, igrališta
i stadiona, energetskih objekata - vjetroelektrane,
fotonaponske elektrane i dr. energetski objekti smatra se
površina koja se dobije množenjem površine građevinske
parcele sa 0,4 kao minimalni koeﬁcijent izgrađenosti,
Članak 6.
Iznimno od odredbi iz prethodno članka ove Odluke
visine naknada, u slučaju dodjele/prodaje gradskog
građevinskog zemljišta ili gradnje na vlastitom zemljištu
u svrhu izgradnje proizvodnog prostora umanjuje se:
- za 30 % ako investitor nanovo zapošljava do 5
radnika,
- za 40 % ako investitor nanovo zapošljava od 6-10
radnika,
- za 50 % ako investitor nanovo zapošljava od 11-20
radnika,
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- za 60 % ako investitor nanovo zapošljava od 21-30
radnika,
- za 70 % ako investitor nanovo zapošljava 31 i više
radnika,
Vlasnik proizvodnog prostora dužan je u roku od
2 godine od dana izdavanja građevinske dozvole za
proizvodni prostor dostaviti Općini Kupres, nadležnoj
Službi za ﬁnancije ovjereni spisak novozaposlenih
radnika izdan os nadležne ustanove.
Ukoliko vlasnik proizvodnog prostora ne zaposli
utvrđeni broj radnika iz ovog članka ili prije isteka
vremena od 5 /pet/ godina izvrši promjenu namjene
proizvodnog prostora, ili smanji broj radnika utvrđen
u prethodnom stavku ove Odluke. Nadležna Služba za
ﬁnancije općine Kupres će po službenoj dužnosti donijeti
rješenje po kojem je investitor dužan platiti puni iznos
rente valoriziran na dan promjene utvrđenih uvjeta, na
način propisan odredbama ove Odluke.
Općinsko vijeće određuje da se kod obračuna naknada
iz članaka 1. ove Odluke koristi cijena po m² iz članka 3.
ove Odluke u navedenom iznosu na način da se naknade
koje se obračunavaju sukladno Zakonu o građevinskom
zemljištu na temelju ove Odluke imaju obračunati i
naplatiti u 100 % -om iznosu.
Općinski načelnik će putem nadležne Službe za
ﬁnancije posebnim rješenjem u roku od 8 dana od
podnošenja zahtjeva investitora uz koji obvezno prilaže
plan upošljavanja u naredne dvije godine te dokaz o
izmirenim obvezama prema općini Kupres u skladu
sa ovom Odlukom utvrditi povrat novca u određenom
iznosu.
Članak 7.
Primjenom odredbi iz članka 5. ove Odluke visina
rente po zonama iznosi i to:
stambeni objekti proizvodne hale poslovni objekti
(upravne zgrade)garaže i dr.
( 210 KM) (700 KM) (560 KM) (800 KM)
za prvu zonu (6%) 42 KM 33,6 KM 48 KM 12,6 KM
za drugu zonu (5%) 35 KM 28 KM 40 KM 10,5 KM
za treću zonu (4%) 28 KM 22,4 KM 32 KM 8,4 KM
za četvrtu zonu(3%) 21 KM 16,8 KM 24 KM 6,3 KM
za petu zonu (2%)proizvodni, gosp.ob 11,2 KM do
200 m²,bilo gdje (nije u zoni proširenja pp)
za šestu zonu (1%)proizvodni,gosp.ob5,6 KM više od
200 m²,bilo gdje(nije u zoni proširenja pp)
Članak 8.
Od dana usvajanja Odluke o građevinama od općeg
interesa, mladi bračni parovi se s prebivalištem na
području općine Kupres oslobađaju se plaćanja posebne
naknade.
Posebne naknade se isključivo i obvezno naplaćuje za
objekte za povremeno stanovanje-vikend objekte.
Članak 9.
Naknada za uređenje gradskog građevinskog i ostalog

građevinskog zemljišta obuhvaća stvarne troškove
pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta kao što
je predviđeno regulacionim ili urbanističkim planom.
Iznos naknade za uređenje gradskog građevinskog
zemljišta utvrđuje se suglasno programu uređenja
gradskog građevinskog zemljišta.
Članak 10.
Za prostor općine Kupres za koji su usvojeni detaljni
planski dokumenti a za koji nije usvojena Odluka o
visini naknade za uređenje, a koji je uređen (struja, voda,
asfalt, kanalizacija, ptt) do donošenja programa uređenja
sa utvrđenim stvarnim troškovima po već usvojenim
regulacionim, urbanističkim planovima ili drugim
detaljnim planovima kao osnovica za izračunavanje
naknade za uređenje građevinskog zemljišta služi cijena
utvrđena u članku 3. ove Odluke.
Članak 11.
Visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta
po 1m² korisne površine objekta (građevine) koji će se
graditi na građevinskom zemljištu, utvrđuje se u postotku
od cijene utvrđene u članku 3. ove Odluke i ona,kao
poticajna mjera investitorima, po Zonama iznosi:
u I Zoni 2 %
u II zoni 1,5 %
u III zoni 1 %
u IV zoni 0,5 %
u V zoni 0,5 %
u VI zoni 0,5 %
Iznimno, od prethodnog stavka, u koliko je već izvršen
izračun stvarnih troškova uređenja, na određenim
lokacijama-zonama, te po istima utvrđivana naknada za
uređenje, nadležna Služba će istu primjenjivati za izračun
navedene naknade .
Prosječna cijena uređenja građevinskog zemljišta po 1
m2 korisne površine (bazna cijena) na području općine,biti
će utvrđena kad se stvore uvjeti.
Članak 12.
Ako investitor gradi na građevinskom zemljištu koje
nije uređeno ili je dijelimično uređenoisti je dužan da
izvrši uređenje na cijeloj površini zemljišta suglasno
urbanističko-tehničkim i drugim uvjetima utvrđenim
detaljnim ili drugim planskim dokumentom, urbanističkoj
suglasnosti-informaciji, u kojem slučaju investitor nije
dužan da plati naknadu za uređenje zemljišta.
Kada je potrebno sa investitorom će se ugovoriti
dinamika uređenja građevinskog zemljišta, kao i obveze
i sankcije za neizvršenje obveza.
Ugovorom će se utvrditi da korisnik plaća naknadu za
uređenje cijele površine.
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Članak 13.

Članak 14.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta utvrđuje
se lokacijskom dozvolom / informacijom.
Iznos naknade za uređenje građevinskog zemljišta
može se utvrđivat posebnim rješenjem.
Dokaz o uplati potrebno je dostaviti u roku od 15 dana
od dana primitka poziva-obavjesti.
Bez dokaza o uplati naknade za uređenje, ne može se
uručit građevinska dozvola.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe
Odluke o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna
visine rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta
za 2018. godinu , kojima se reguliraju renta i naknada za
uređenje.

Članak 14.
Općinsko vijeće određuje da se kod obračuna naknada
iz članka 1. ove Odluke koristi cijena po m² iz članka 3.
ove Odluke u navedenom iznosu na način da se naknade
koje se obračunavaju sukladno Zakonu o građevinskom
zemljištu na temelju ove Odluke imaju obračunati i
naplatiti u 100 %-om iznosu. Općinski načelnik će putem
nadležne općinske Službe za ﬁnancije posebnim rješenjem
na zahtjev investitora uz koji obvezno prilaže dokaz o
starosti, dokaz o prebivalištu na području općine Kupres,
dokaz o pripadnosti užoj obitelji poginulih branitelja,
dokaz o statusu razvojačenog branitelja, potvrdu o
izmirenim obvezama prema općini Kupres u skladu sa
ovom Odlukom, utvrditi povrat novca u iznosu od 80
% od ukupnog uplaćenog iznosa koji se ima u roku od 8
dana od donošenja rješenja uplatiti na račun investitora.
Odredba iz stavka 1.ovog članka odnose se isključivo
na gradnju:
1.Stambenih objekata koji se planiraju graditi/izgrađeni
na zemljištu kojih su vlasnici jedno od bračnih parova od
kojih je jedno mlađe od 40 godina, a ti stambeni objekti se
grade radi rješavanja stambenog pitanja i nisu namijenjeni
daljnjoj prodaji;
2.Gospodarski objekti (proizvodni,poslovni) koji se
planiraju graditi/izgrađeni na zemljištu kojeg su vlasnici
osobe mlađe od 40 godina;
3.Pomoćni objekti objekata iz točke 1. i 2. ovog članka.
4. Stambeni i pomoćni objekti koji se planiraju graditi/
izgrađeni na zemljištu kojih su vlasnici članovi obitelji
poginulih branitelja (uža obitelj) i razvojačeni branitelji,
a ti stambeni objekti se grade radi rješavanja stambenog
pitanja i nisu namijenjeni daljnjoj prodaji;
Povrat novca u iznosu od 80 % u proračunu općine
Kupres ima se knjižiti kao poticaj mladima čiji je cilj
rješavanje stambenog pitanja kao i samozapošljavanje
na području općine Kupres, te kao pomoć, čiji je cilj
rješavanje stambenog pitanja, obiteljima poginulih
branitelja i razvojačenim braniteljima.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se na oglasnoj ploči općine Kupres i u ˝Službenom
glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01/2-23-14-20/19
Kupres, 28.3.2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 25. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“, br. 20/08), članka
11. Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja i
evidentiranja naseljenih mjesta, naselja,ulica, trgova i
zgrada, broj:01/2-23-10-120/18 od 27.12.2018. godine,
na prijedlog Povjerenstva za određivanje naziva ulica i
trgova; Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj dana
28.3. 2019.godine, d o n o s i
ODLUKU
izmjeni postojećih naziva i granica ulica
Članak 1.
Ovom Odlukom vrši se izmjena naziva ulica, odnosno
preimenovanje ulica na području naseljenog mjesta
Kupres, kako slijedi:
1. Ulica Mate Bobana, mjenja se i glasi: Ulica don
Dominika Stojanovića.
2. dio Ulice kralja Tvrtka, mjenja se i glasi Ulica Mate
Bobana,
3. dio Ulice kralja Tvrtka zadržava postojeći naziv i
glasi Ulica kralja Tvrtka.
Članak 2.

Primjenom ovog članka kao i članka 6. ove Odluke
isključuje se mogućnost povrata novca za zemljište na
kojem je upisana koncesija ili zakup.

Nadležni organ općine Kupres, dužan je u što kraćem
roku izvršiti tehničku izmjenu gore navedenih naziva
te ovom vijeću dostavit prijedlog Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja
i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja,ulica, trgova i
zgrada, broj:01/2-23-10-120/18 od 27.12.2018. godine.

Članak 15.

Članak 3.

Primjena članka 6. ove Odluke isključuje mogućnost
primjene članka 14. ove Odluke i obrnuto.

Sastavni dio ove odluke čini i graﬁčki prilog sa točno
naznačenim granicama i nazivima navedenih ulica.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se na oglasnoj ploči općine i u „Službenom glasniku
Općine Kupres“.
Broj: 01/2-23-10-21/19
Kupres, 28.3.2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***
Sukladno članku 29 .Uredbe o jedinstvenoj medologiji
za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene
novine Federacije BiH,br.35/04 i 38/06) i čl.7. točka .3.
Uredbe Povjerenstvo za procjenu šteta općine Kupres
podnosi:
Izvješće o procjenjenoj šteti na području općine
Kupres uslijed prirodne nepogode „Obilan snijeg i
snježne padaline, koja se dogodila u vremenskom
periodu od 20.12.2018 godine do 08.02.2019 godine.
Sukladno čl. 4 stavak 1. i članku 5. i 6. Uredbe
(„Službene novine Federacije BiH,br.35/04 i 38/06)
predmet procjene štete su: neposredne štete na
oštećenim materijalnim dobrima u vlasništvu
građana, odnosno ﬁzičkih osoba i pravnih subjekata.
1.
Od dana, 20.12.2018 godine snježno nevrijeme
i veliki snijeg zahvatili su cijelo područje općine
Kupres ,neprestane snježne oborine i vjetar su trajali do
08.02.2019 godine. Odsječena su bila naseljna mjesta
na rubnim područjima općine Kupres više od mjesec
dana i to sela Svitlice, Vukovsko, Bučovaća,potom
Ravno ,Mušić i putni pravac
prema Zvirnjači,te
otežano odvijanje prometa na putnim pravcima KupresZlosela,Kupres-Kuta kao i redovito održavanje školske
nastave u osnovnoj i srednjoj školi u Kupresu.
2.
Uzrok prirodnoj nepogodi su Visoki snijeg i
snježni nanosi,veliki snijeg i vjetar koji su onemogućili
normalno funkcioniranje života u općini Kupres,pri čemu
su nastale znatne materijalne štete na objektima pravnih
i fzičkih osoba kao i izvanredna novčana izdvajanja iz
proračuna općine Kupres za čišćenje snijega na području
općine Kupres.
3.
Uzrok nastanka štete je su snježne padaline, snijeg i vjetar koji su onemogućavali normalne uvjete života
na području općine Kupres
4.
Tijekom nevremena obuhvaćeno je cijelo područje općine Kupres
5.
Tijekom prirodne nepogode nije bilo ljudskih
žrtava.
6.
Nije bilo teže niti lakše ozlijeđenih osoba.
7.
Nije bilo oboljelih zbog izvanrednih uvjeta života.
8.
Broj oštećenih domaćinstava i pravnih osoba
,sukladno prijavama za procjenu štete iznosi 23. (dvadeset i tri).
9.
Zahvaćeno priprodnom nepogodom je dvadaset
domaćinstava,te tri pravna subjekta.
10. Bilo je angažiranih snaga i sredstava na zaštiti

i spašavanju ljudi i materijalnih dobara,odnosno ﬁzičkih
osoba sa strojevima i pravnih osoba.
11. Angažman snaga Civilne zaštite nije bilo osim
djelatnika Službe za civilnu zaštitu i Stožera CZ općine
Kupres koji je obišao podučje obuhvaćeno vremenskom
nepogodom.
12. Nije bila pružena pomoć u spašavanju stanovništva jer potrebe nisu iziskivale angažiranje ljudi i sredstava.
13. Nije bilo pojava,epidemija i drugih bolesti niti
kod stavnovništva niti životinja.
14. Nije bilo premještanja ili evakuacije stanovništva niti je organiziran privremeni smještaj.
15. Za sanaciju objekata u vlasništvu građana koji
su prijavili štetu na temelju Javnog poziva objavljenog
dana,11.02.2019 godine a na temelju Odluke o Proglašenju prirodne nepogode broj Broj 01/1-44-3-125/19
od,29.01.2019 godine i procjene Povjerenstva za procjenu šteta potrebito je osigurati novčana sredstva za sanaciju istih.Obzirom da se radi najviše o oštećenjima krovišta
pravnih subjekata,obiteljskih kuća i stajskih objekata.
16. Prilikom prirodne nepogode sukladno“ Kriterijima za utvrđivanje kategorija i stupnja oštećenja materijalnih dobara“ konstatirano je da su , 17 objekata I kategorije i 2. objekta II kategorije. 1.objekt III kategorije, 2
/dva/ objekta IV kategorije i 1. jedan objekt V kategorije
17. Stručna kontrola štete nije vršena.
18. Procijenjena šteta na svim objektima pravnih
i ﬁzičkih osoba koja su potrebita za sanaciju iznose
79.418.16_KM
19. Troškovi za čišćena snijega,otvaranje prometnica prema povratničkim mjestima i na području općine
Kupres izazvani velikim snijegom iznose 66.592,01 KM.
Ukupna šteta iznosi 79.418,16 KM od čega na štetu
ﬁzičkih osoba iznosi__63.138,96 KM___ dok štete kod
pravnih subjekata iznose_16.279,20 KM__.
Ukupni troškovi i štete nastale za vrijeme trajanja
Prirodne nepogode od 20.12.2018-08.02.2019 godine
iznose 146.010,17 KM
Obzirom da općina Kupres ne raspolaže dovoljnim
novčanim sredstvima kako bi pomogla pravnim osobam
i obiteljima u saniranju nastalih šteta,kao i plaćanje
čišćenja snijega jer su troškovi premašili sredstva
planirana proračunom općine Kupres, Povjerenstvo
daje preporuku da se zatraži pomoć od viših nivoa vlasti.
Općinsko Povjerenstvo za procjenu štete zajedno sa
načelnikom općine Kupres,utvrditi će prioritete saniranja
štete ovisno o raspoloživim sredstvima koja se osiguraju
za tu namjenu. Dobivena ﬁnancijska sredstva Odlukom
Stožera Civilne zaštite općine Kupres i viših razina
vlasti,Vlada HBŽ i FBiH će se utrošiti za saniranje
nastalih šteta i troškova za čišćenje snijega.
Broj: 05 /19
Kupres .18.03.2019 godine
Predsjednik povjerenstva
Vesna Jurič dipl.ing.poljop.
Članovi povjerenstva:
Miro Pašalić dipl,ing.poljop.
Ilija Barišić ing.građ.
Dragun Dumančić ing.poljop.
Marijan Rebrina CZ Kupres
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Na temelju članka 29. Zakona o Zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
(„Službene novine FBiH“,broj:39/03,22/06 i 43/10,)
članka 31. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za
procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene
novine FBIH“ broj75/04, 38/06, 52/09, 56/09, i 36/04 ) i
članka 25.Statuta Općine Kupres („Službeni glasnik“ broj
20/08) Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj dana,
28.3.2019 godine,razmatralo je izvješće sa Mišljenjem
o procjenjenoj šteti na području općine Kupres. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Općinsko Vijeće je
d o n o s i:

Slijedom navedenog Općina Kupres preuzima obvezu
rješavanja radno- pravnog statusa dosadašnjeg uposlenika
OJP „Kupreško polje“ gosp. Mire Mihaljevića, na način
što će se isti rasporediti na odgovarajuće poslove u tijelima
uprave Općine Kupres sukladno njegovoj stručnoj spremi
i radnom iskustvu uz priznavanje prava iz radnog odnosa
u prethodnom razdoblju.

ODLUKU
o usvajanju izvješća sa mišljenjem o procijenjenoj
šteti na području općine Kupres

IV

III
Zadužuje se Općinski načelnik i nadležne Službe da
ovu Odluku provedu u roku od 30 dana od dana donošenja.

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

Članak 1.
Usvaja se izvješće sa mišljenjem o procjenjenoj šteti
na području općine Kupres usljed prirodne nepogode
„Snježne padaline,veliki snijeg i vjetar na području
općine Kupres“

Broj: 01/2-34-4-31/19
Kupres, 25.4. 2019.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***

Članak 2.
Sastavni dio Odluke je Izvješće sa mišljenjem o
procjenjenoj šteti na području općine Kupres.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u „Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01/2-44-3-12/19
Kupres, 28.3.2019 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 18. (osamnaest) održanoj dana 28.3.2019.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o davanju na korištenje i upravljanje poslovnog
objekta ZELENA TRŽNICA
Članak 1.

***

ODLUKU
o rješavanju radno- pravnog statusa
gosp. Mire Mihaljevića

Daju se na korištenje i upravljanje JKP „Kupres“ d.o.o.
Kupres Splitska bb.) poslovni objekt ZELENA TRŽNICA
izgrađena na k.č. br. 10/14 zv. oranica „Gradilište“
neplodno i k.č. br. 8/36 zv. „Luka“ gradilište upisane u
z.k.ul. 1582 k.o. Kupres a što odgovara k.č. k.č. br. 10/14
zv. „Sjenjak u zakućnici“ gradilište“ i k.č. br. 8/36 zv.
„Luka“ gradilište upisane u p.l. br. 191 k.o. Kupres.
Općina Kupres zadržava pravo vlasništva nad objektima
i zemljištem navedenim u stavku 1. ovog članka.

I

Članak 2.

Odlukom Općinskog vijeća Kupres broj: 01/2-05-4145/17 od 16.11.2017 godine o prestanku rada Općinskog
javnog poduzeća „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres nije
deﬁniran status dosadašnjih zaposlenika OJP“ „Kupreško
polje“.

Objekt i zemljište navedeni u članku 1. stavak 1. Odluke
daju se na korištenje i upravljanje na ne određeno i bez
naknade, a isti će se koristiti u svrhu namjene obavljanja
poslovnih djelatnosti u objektu ZELENA TRŽNICA.

Na temelju članaka 25. i 118. Statuta Općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj:20/08), Općinsko
vijeće Općine Kupres na sjednici broj 18. (osamnaest),
održanoj dana 25.travnja 2019.godine, d o n o s i :

Članak 3.
II
Na temelju ove odluke , Općinski načelnik i ovlašteni
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predstavnik JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres
sklopit će
Ugovor međusobnim pravima i obavezama Općine
Kupres i JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres
o korištenju i
upravljanju objektom ZELENA TRŽNICA i zemljišta
iz članka 1. ove Odluke , kojim će se deﬁnirati uvjeti
korištenja i upravljanja objekta i zemljišta kao i
održavanje infrastrukture istog (prijenos na JKP „Kupres“
d.o.o. Kupres korisnika električne energije ,priključak
na istu i plaćanje utrošak električne energije ,grijanja
,vode ,telefona ,odvoza otpada i drugih obaveza nastalih
korištenjem i upravljanjem poslovnog prostora iz članka
1. ove Odluke), te prava općine kao vlasnika istih.
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama Općine
Kupres i JKP „Kupres“ d.o.o. o korištenju i upravljanju
objektom i zemljištem iz članka 1. ove Odluke je sastavni
dio ove Odluke .
Članak 4.
Dan sklapanja Ugovora o međusobnim pravima i
obavezama Općine Kupres i JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres
o korištenju i upravljanju objektom i zemljištem smatra
se kao dan predaja nekretnine/a u posjed JKP „Kupres“
d.o.o. Kupres i početak korištenja i upravljanja objekta i
zemljišta iz članka 1. Ove Odluke.
Članak 5.
JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres 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 JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres prestane sa radom
ili se predmetne nekretnine koristi i njima upravlja
protivno Ugovoru međusobnim pravima i obavezama
Općine Kupres i JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres o korištenju
i upravljanju objekta 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: 01/2-31-1-19/19
Dana, 28 3.2019.god.
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 28.3.2019. godine, donijelo je :
PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
ZA PERIOD SIJEČANJ 2019.- PROSINAC 2019.
GODINE
A)

TEMATSKI DIO

1.
Informacija o podzemnim i
nadzemnim
instalacijama uređaja i opreme na području općine Kupres

OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok : ožujak 2019. godine
2.
Informacija o stanju zaposlenosti na području
Općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Zavod za zapošljavanje – ispostava
Kupres
Rok : ožujak 2019. godine
3.
Izvješće o provođenju Odluke o pašarenju na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, ﬁnancije i
inspekcijske poslove
Rok: ožujak 2019. godine
4.
Izvješće o radu Centra za socijalni rad sa osvrtom
o stanju socijalne srbi na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Centra za socijalni rad
Rok : ožujak 2019. godine
5.
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 : ožujak 2019. godine
6.
Informacija o stanju javnog reda i mira u Općini
Kupres
OBRAĐIVAČ: PS Kupres
Rok: ožujak 2019. godine
7.
Izvješće o radu Centra za socijalni rad sa osvrtom
o stanju socijalne srbi na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Centra za socijalni rad
Rok : ožujak 2019. godine
8.
Informacija o zimskom održavanju lokalnih
putova na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje,
stambeno- komunalne poslove i katastar i Služba za
gospodarstvo, ﬁnancije i inspekcijske poslove i JKP
„Kupres“ d.o.o. Kupres
Rok: ožujak 2019. godine
9.
Izvješće Skupštine javnih poduzeća i upravnih
vijeća
OBRAĐIVAČ: Skupština javnih poduzeća, Nadzorni
odbori i direktori javnih poduzeća, Upravna vijeća
ustanova i ravnatelji ustanova
Rok : travanj 2019. godine
10. 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 : travanj 2019. godine
11. Informacija o provođenju Strategije razvoja
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, ﬁnancije i
inspekcijske poslove
Predlagač : Općinski načelnik
Rok: travanj 2019. godine
12. Informacija o obnovi na području općine Kupres
u 2018. godini
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok : svibanj 2019. godine
13. Informacija o radu „Šumarije“ Kupres sa
osvrtom na stanje šuma, uzgoj- eksploatacija sa mjerama
za unaprjeđenje sa ﬁnancijskim pokazateljima
OBRAĐIVAČ : Šumarija Kupres
Rok: svibanj 2019. godine
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14. Informacija o rješavanju statusa braniteljske
populacije
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu
Rok : svibanj 2019. godine
15. Informacija o provođenju prostorno planske
politike na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ:
Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok :svibanj 2019. godine
16. Informacija o stanju zdravstvene zaštite
stanovništva i organizacija zdravstva u općini Kupres.
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Doma zdravlja Kupres
Rok: lipanj 2019. godine
17. Informacija o socijalnom stanju stanovništva
na području općine Kupres (položaj građana u socijalnoj
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 2019. godine
18. 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 2019. godine
19. Izvješće o radu organa državne službe Općine
Kupres za 2018. godinu
OBRAĐIVAČ : Sve službe
PREDLAGAČ : Općinski načelnik
Rok : polugodišnje
20. Izvješće o radu i analiza rada nadležne općinske
inspekcije
OBRAĐIVAČ : Općinski inspektori
Rok : polugodišnje
21. 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
22. 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
23. Informacija o stanovima u vlasništvu Općine
Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok: srpanj 2019. godine
24. Izvješće o radu civilne zaštite za 2018. godinu
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu u suradnji s ostalim službama
Rok: srpanj 2019. godine
25. Izvješće o izvršenju proračuna
OBRAĐIVAČ: Općinsko načelnik i služba koja prati
ﬁnancije
Rok : kolovoz 2019. godine
26. Izvješće o postignutom uspjehu odgojno-
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obrazovnog rada na kraju nastavne godine 2017/2018
godine u Osnovnoj školi „fra. Miroslava Džaje „ Kupres
(sa prijedlozima mjera za unaprjeđenje obrazovnoodgojnog procesa)
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj osnovne škole
Rok: rujan 2019. godine
27. Informacija o postignutom uspjehu odgojnoobrazovnog rada na kraju nastavne godine 2018/2019.
godine u Srednjoj školi (sa prijedlozima mjera za
unaprjeđenje obrazovno- odgojnog procesa)
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Srednje škole
Rok: rujan 2019. godine
28. 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 2019. godine
29. 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 2019. godine
30. Informacija o investicijama koje se ﬁnanciraju iz
Proračuna Općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, ﬁnancije i
inspekcijske poslove
Rok: listopad 2019. godine
31. Izvješće o radu Vijeća Mjesne zajednice Kupres
za 2019. godinu
OBRAĐIVAČ: Vijeće Mjesne zajednice i predsjednici
Mjesnih zajednica
Rok: studeni 2019. godine
32. Program rada Općinskog vijeća za period
siječanj 2019 do prosinac 2020. 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 2019- prosinac
2020. godine
OBRAĐIVAČ: Kolegij Općinskog vijeća
Rok: prosinac 2019. godine
NORMATIVNI DIO
1.
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: ožujak 2019. godine
2.
Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne cijene
m2 korisne stambene površine
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok: ožujak 2019. godine
3.
Odluka o usvajanju Programa novčanih poticaja
za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: : Služba za gospodarstvo, ﬁnancije i
inspekcijske poslove
Rok: ožujak 2019. godine
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4.
Odluka o brisanju upisa nositelja Prava
Općenarodna imovina
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu
Rok: travanj 2019. godine
5.
Odluka o načinu vršenja pašarenja na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, ﬁnancije i
inspekcijske poslove
Rok: travanj 2019. godine
6.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog
vijeća
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za Statutarna pitanja,
Poslovnik i propise
Rok: travanj 2019. godine
7.
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 2019. godine
8.
Odluka o zaštiti prirodnih plodova na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, ﬁnancije i
inspekcijske poslove
Rok: svibanj 2019. godine
9.
Odluka o komunalnom redu
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok: lipanj 2019. godine
10. Odluka o komunalnoj naknadi
OBRAĐIVAČ: Služba za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne poslove i katastar
Rok: lipanj 2019. godine
11. Odluka o Programu razvoja zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
na području općine Kupres za period 2019-2023 godina
OBRAĐIVAC: : Služba za društvene djelatnosti, opću
upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu u suradnji s ostalim službama
Rok: rujan 2019. godine
12. Nacrt Proračuna općine Kupres za 2020. godine
Rok: studeni 2019. godine
Prijedlog Proračuna općine Kupres za 2020. godine
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, ﬁnancije i
inspekcijske poslove
Rok : prosinac 2019. godinu
Poslovi utvrđeni ovim Programom rada za 2019.
godinu su samo okvirni. Ovlašteni predlagatelji se ne
ograničavaju, već se od njih očekuje da podnesu i druge
prijedloge tijekom 2018. 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.
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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.
Broj: 01/2-02-1-11/19
Kupres, 28.3.2019. 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 25.4.2019. godine donosi:
PRORAČUN OPĆINE KUPRES ZA 2019. GODINU
I - OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Kupres za 2019. godinu sastoji se od:
Kod

Plan 2018
1

2

Izvršenje
30.11.2018

Plan 2019

3

4

5

Indeks

Indeks

5/3

5/4

A

PRIHODI

2.718.015

2.315.092

2.962.326

108,99

127,96

B

RASHODI

2.718.015

2.319.290

2.962.326

108,99

127,73

Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2019. godinu kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO
Ek.kod

A - PRIHODI

Plan 2018

Izvršenje
30.11.2018

Plan 2019

3

4

5

5/3

5/4

1.083.839

1.009.510

1.085.900

100,19

107,57

Indeks

Indeks

1

2

71

I - POREZNI PRIHODI

711000

Porez na dobit poj.i pod.

3

3

50

1785,71

1785,71

711115

Porez na prihod od imovine i imov.
prava

3

3

50

1785,71

1785,71

713000

Porez na plaću i radnu snagu

189

189

100

52,82

52,82

713111

Porez na plaću i dr.os.prim.

189

189

100

52,82

52,82

714000

Porez na imovinu

122.500

113.026

109.500

89,39

96,88

714110

Porez na imovinu

7.500

5.640

9.500

126,67

168,43

714130

Porez na promet nekretnina

115.000

107.386

100.000

86,96

93,12

715000

Porez na promet proizvoda i usluga

45

45

100

222,22

222,22

715141

Porez na promet usluga,osim
usluga u građevinstvu

2

2

50

2538,07

2538,07

715200

Porez na promet posebnih usluga

43

43

50

117,15

117,15

716000

Prihodi od poreza na dohodak

147.100

135.717

142.100

96,60

104,70

717000

Prihodi od neizravnih poreza

775.000

725.986

790.000

101,94

108,82

717131

Naknada za puteve iz cij.nafte i naf.
der.

40.000

39.225

40.000

100,00

101,98

717141

PDV

735.000

686.761

750.000

102,04

109,21

719000

Ostali porezi

39.002

34.544

44.050

112,94

127,52

719114

Porez na plaću za zaštitu od
nesreća

1.000

959

1.000

100,00

104,30

719115

Poseban
nesreća

2

2

50

2906,98

2906,98

719116

Porez na potrošnju u ugost.od prav.
os.

30.000

28.057

35.000

116,67

124,75

719117

Porez na potrošnju u ugost.od ﬁz.
os.

8.000

5.526

8.000

100,00

144,78

porez

za

zaštitu

od
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72

II - NEPOREZNI PRIHODI

721100

Prihodi o ﬁnancijske i nemat.
imovine

1.160.308

840.036

1.259.522

108,55

149,94

211.042

57.625

302.822

143,49

525,51

721112

Prihodi od ekspl. prirodnih resursa

1.720

1.720

2.000

116,28

116,31

721121

Prihodi od iznajmljivanja zemljišta

208.500

55.220

300.000

143,88

543,28

721122

Prihodi od iznajmljivanja poslovnih
prostora

822

685

822

100,00

120,00

721210

Ostali prih. od ﬁna.i nemat.imov.

56.900

51.855

62.200

109,31

119,95

721214

Prihodi od GSM licence

55.900

51.000

61.200

109,48

120,00

721227

Prihodi od zakupa korištenja
sportsko-gospodarskih lovišta

1.000

855

1.000

100,00

117,03

721239

Ostali prihodi od imovine

63.000

61.950

50.000

79,37

80,71

722000

Naknada i takse od pružanja javnih
usluga

829.366

668.606

844.500

101,82

126,31

722100

Administrativne takse

65.000

62.822

52.000

80,00

82,77

722300

Komunalne takse

137.500

116.020

179.000

130,18

154,28

722321

Općinske komunalne naknade

80.000

61.430

120.000

150,00

195,34

722322

Porez na tvrtku

45.000

42.340

45.000

100,00

106,28

722329

Pristojba za šport

722400

Ostale proračunske naknade

722433

Naknada za uređenje građevinskog
zemljišta

722434

Naknada
za
građevinskog zemljišta

korištenje

722435

Naknada po osnovu
pogodnosti-Renta

prirodnih

722436

12.500

12.250

14.000

112,00

114,29

530.366

400.583

520.000

98,05

129,81

1.500

1.229

5.000

333,33

406,74

60.000

22.973

50.000

83,33

217,65

13.000

12.653

15.000

115,38

118,55

Naknada za tehnički prijem objekta

3.000

2.397

3.000

100,00

125,13

722437

Naknada za postupak legalizacije
javnih površina i građevina

0

0

5.000

722442

Naknade za izgradnju i održavanje
javnih skloništa

0

0

2.000

722454

Naknada za korištenje državnih
šuma

410.000

318.465

400.000

97,56

125,60

722463

Naknada za zakup javnih površinaDan kosidbe

42.866

42.866

40.000

93,31

93,31

722500

Posebne naknade i takse

96.500

89.181

93.500

96,89

104,84

73

III - TEKUĆE POTPORE

466.126

457.804

606.804

130,18

132,55

731111

Transfer od inozemnih vlada

116.714

116.714

100.000

85,68

85,68

732112

Tekuće potpore iz Federacije

199.000

199.000

100.000

50,25

50,25

732114

Potpore od Županije

130.000

126.214

400.000

307,69

316,92

732131

Transfer od Federalnog zavoda za
zapošljavanje

20.412

15.876

6.804

33,33

42,86

77

IV-Ostali prihodi

0

0

100

777779

Naknada za putove iz cijene naftnih
derivata

0

0

100

81

V- KAPITALNI PRIMICI

7.742

7.742

10.000

129,17

129,17

811111

Prihodi od prodaje zemljišta

7.742

7.742

10.000

129,17

129,17

2.718.015

2.315.092

2.962.326

108,99

127,96
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Ek.kod
1
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B - RASHODI
2
I - TEKUĆI IZDACI

Plan 2018

Izvršenje
30.11,.2018

Plan 2019

3

4

5

2.158.679

1.805.213

2.265.746

Indeks 5/3

Indeks 5/4

104,96

125,51

611100

Bruto plaće i naknade

700.000

630.816

735.000

105,00

116,52

611200

Naknade troškova uposlenih

106.160

82.191

113.500

106,91

138,09

612000

Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi

75.000

66.237

77.000

102,67

116,25

613000

Izdaci za materijal i usluge

575.300

455.245

580.600

100,92

127,54

613100

Putni troškovi

8.000

6.282

10.000

125,00

159,18

613200

Elekt. energija,
grijanje

137.650

111.815

145.000

105,34

129,68

613300

Pošt. telekom. i komunal. usluge

40.050

23.027

30.000

74,91

130,28

613400

Nabavka
usluge

22.100

19.797

26.800

121,27

135,38

613500

Usluge prijevoza i gorivo

11.300

9.348

12.300

108,85

131,57

613700

Tekuće
usluge

173.000

136.613

175.000

101,16

128,10

613800

Osiguranje i bankarske usluge

4.000

3.493

4.000

100,00

114,50

613900

Ostale usluge i dug iz pret.
razdoblja

179.200

144.870

177.500

99,05

122,52

614

Tekući prijenosi -grantovi

673.180

541.685

729.646

108,39

134,70

614121

Grantovi za kulturu

2.000

1.520

5.500

275,00

361,84

614122

Grantovi za šport

24.000

20.885

25.000

104,17

119,70

614124

Grantovi izbornoj komisiji

5.000

3.589

6.006

120,12

167,34

614125

Osnovna
Džaja

45.000

41.572

25.000

55,56

60,14

614155

Pomoć braniteljima

9.000

4.000

10.000

111,11

250,00

614181

Centar za socijalni rad

81.740

72.540

81.840

100,12

112,82

614222

Pomoć djeci
potrebama

1.000

0

1.500

150,00

614229

Jednokratna novčana naknada
za rođenje djeteta

50.000

45.250

45.000

90,00

99,45

614231

Beneﬁcije za socijalnu zaštitu

5.000

5.000

8.000

160,00

160,00

624234

Stipendije

614241

Naknada za vatrogasne jedinice

614241

Transfer
nepogode

614242

jav.

rasvj.

materijala

i

održavanje

škola

sa

servis.

i

fra

i

ostale

Miroslav

posebnim

0

0

0

7.285

7.285

8.000

109,81

109,81

31.355

31.355

10.000

31,89

31,89

Troškovi smještaja štićenika

22.000

480

32.000

145,45

6666,67

614243

Prijevoz učenika

75.000

57.086

75.000

100,00

131,38

614311

Crveni križ

0

0

1.000

614319

Grantovi vjerskim zajednicama

13.000

13.000

13.000

100,00

100,00

614323

Transferi političkim strankama

11.500

0

0

0,00

614324

Grantovi udrugama

3.000

2.000

5.500

183,33

275,00

614325

Spomenici iz domovinskog rata

0

0

50.000

614329

Grant za Dom zdravlja

10.000

10.000

10.000

100,00

100,00

614411

Radio Kupres

57.875

48.708

57.875

100,00

118,82

614412

Hrvatski dom kulture

66.740

55.907

66.740

100,00

119,38

614415

Poticaj za poljoprivredu

0

0

40.000

614429

Dječiji vrtić Pahuljica

62.685

52.685

62.685

100,00

118,98

614533

Grant za novo zapošljavanjepripravnici

60.000

51.639

50.000

83,33

96,83

614619

Proračunska pričuva

20.000

7.184

30.000

150,00

417,57

za

elementarne
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614817

Izvršenje sudskih presuda

616325

Otplata kredita

29.039

82

II-KAPITALNI IZDACI

559.336

821213

Sportska dvorana

316.342

286.481

821216

Ostali kapitalni izdaci

821216

Uređenje gradske deponije

821222

Asvaltiranje
putova

821224

Vodosnadbijevanje i kanalizacija

821312

Nabavka kompjuterske opreme

821321

Nabavka motornog vozila

821521

Projektne pripreme i projektiranje

821619

Suﬁnanciranje
IFAD-om

ulica

i

lokalnih

projekata

UKUPNO IZDACI I+II

10.000

sa

10.000

10.000

100,00

100,00

29.039

30.000

103,31

103,31

514.077

696.580

124,54

135,50

360.000

113,80

125,66

4.930

4.930

26.080

529,01

529,01

35.500

35.500

35.500

100,00

100,00

0

0

100.000

0

0

50.000

3.191

3.191

0

0,00

0,00

51.353

51.353

35.000

68,16

68,16

7.020

7.020

40.000

569,80

569,80

141.000

125.602

50.000

35,46

39,81

2.718.015

2.319.290

2.962.326

108,99

127,73

Broj: 01/2-14-2-29/19
Kupres, 25.04.2019. god.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***
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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 25. 04. 2019. godine, d o n o s i
ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
KUPRES ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i
primitaka te rashoda izdataka Proračuna Općine Kupres
za 2019.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.
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.
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 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.
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Članak 9.

Članak 16.

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.

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 tekuče godine.
Članak 17.

Članak 10.
Sredstva na poziciji ”Bruto plaće i naknade” osiguravaju
se na temelju Odluke 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 i 33/17),
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. 16/18).
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. 44/16).
članak 12.

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.

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).

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 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 danom donošenja i bit će
objavljena u " Službenom glasniku Općine Kupres", a
primjenjivat će se na ﬁskalnu 2019. godinu.
Broj: 01/2-14-2-30/19
Kupres, 25. 04. 2019.god.
Predsjednik OV
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.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u
članaku 7. Zakona o proračunima u F BiH koji glasi:
„Proračune donose Parlament Federacije Bosne i
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Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament), zakonodavna
tijela kantona, odnosno gradska i općinska vijeća za
proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini,
prije početka godine na koju se odnosi. Uz proračune iz
stavka 1. ovoga članka donosi se zakon, odnosno odluka o
izvršavanju proračuna kojima se uređuje struktura prihoda
i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna i njegovo
izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i
izdavanje jamstava, upravljanje dugom, te ﬁnancijskom
i neﬁnancijskom imovinom, prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava, ovlasti vlade, ministarstva
ﬁnancija i ministra ﬁnancija u izvršavanju proračuna za
tekuću godinu, kazne za neispunjenje obveza, te druga
pitanja vezana uz izvršavanje proračuna.“
Člankom 25. točka 3. Statuta općine Kupres propisano
je da Općinsko vijeće, pored ostalih mjerodavnosti, donosi
Proračun općine, godišnje izvješće o izvršenju proračuna
kao i Odluku o privremenom ﬁnanciranju sukladno
zakonu, te je temeljem naprijed navedenog predloženo
općinskom vijeću donošenje navedene Odluke.
P r e d l a g a č:
Služba za gospodarstvo
ﬁnancije i inspekcijske poslove
***
Temeljem članka 16., 24. i 61. Zakona o građevinskom
zemljištu (“Službene novine F BiH“,br. 25/03 i 67/05 ),
članka 5. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni
glasnik općine Kupres“,broj 19/08), i članka 25. Statuta
općine Kupres, („Službeni glasnik općine Kupres“,broj
20/08), Općinsko vijeće Kupres a postupajući i rješavajući
po zahtjevu Olge Radić iz Kupresa, Marka Dumančića iz
Osijeka Hrvatska i Josip Šimić iz mjesta Suze Hrvatska ,
za utvrđivanje prava vlasništva na izgrađenom građevnom
zemljištu u državnom vlasništva ,na sjednici održanoj
dana 28.3.2019.godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
I
Na građevnom zemljištu označenom kao k.č. 1/14 zv.
„Gradilište“ neplodno ,površine 120 m2 i k.č. 1/41 zv.
„Gradilište“ neplodno ,površine 115 m2 obe upisano u
z.k.ul. br.735 k.o. Kupres kao vlasništvo Općine Kupres sa
1/1 dijela, a što odgovara (po podacima starog premjera),
-k. parceli br. 1/14 zv.“Kupres „ gradilište , u površini
od 120 m2 , k. parceli br. 1/41 zv.“Kupres – Gradilište „
ostalo neplodno zemljište, u površini od 115 m2 upisana u
P.L.191, k.o. Kupres , upisani korisnik-posjednik Općina
Kupres sa 1/1dijela, utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Olga ( Dragun ) Radić iz Kupres Mate Bobana 10., sa 1/10
dijela ,Josip ( Marko) Šimić iz mjesta Suze Maršala Tita
98. Hrvatska sa 2/10 dijela i Marko ( Božo ) Dumančić iz
Osijeka Lorenza Jagera 6A Hrvatska sa 7 /10 dijela, kao
graditelja na tom zemljištu.

II
Imenovani nisu dužni platiti naknadu za utvrđeno
pravo vlasništva na dodijeljeno zemljište/u i naknadu
za pogodnost (rentu) jer su isti plaćeni po tada važećim
propisima prilikom kupovine predmetnih parcela od
bivših vlasnika poslovnog prostora u prizemlju i stanova
na katu i potkrovlju izgrađene zgrade na navedenim
parcelama iz točke I. ovog rješenja.
III
Naleže se Zemljišno knjižnom ured Općinskog suda
Livno – Odjeljenje suda u Tomislavgradu i Službi za
prostorno uređenje,stambeno - komunalne poslove i
katastar općine Kupres da nakon pravomoćnosti ovog
rješenja izvrše brisanje dosadašnjih upisa na zemljištu iz
točke I. ovog Rješenja , te izvršiti upis prava vlasništva
na zemljištu iz točke I. izreke ovog rješenja u korist Olga
( Dragun ) Radić iz Kupres Mate Bobana 10., sa 1/10
dijela ,Josip ( Marko) Šimić iz mjesta Suze Maršala Tita
98. Hrvatska sa 2/10 dijela i Marko ( Božo ) Dumančić iz
Osijeka Lorenza Jagera 6A Hrvatska sa 7 /10.
IV
Podnositelj zahtjeva obavezan je u roku od 8
(osam) dana od dana prijema ovoga Rješenja, na ime
općinske pristojbe uplati iznos u visini od 13,00 KM, za
doneseno rješenje, na račun primatelja OV Kupres broj:
1549995000000562, kod INTESA SAN PAOLO BANKA
Poslovnica Kupres, naznakom vrste prihoda: 722516 i
šifra općine: 052.
O b r a z l o ž e nj e
Olga ( Dragun ) Radić iz Kupres Mate Bobana 10., Josip
( Marko) Šimić iz mjesta Suze Maršala Tita 98. Hrvatska
i Marko ( Božo ) Dumančić iz Osijeka Lorenza Jagera 6A
Hrvatska podnijeli su zahtjev putem Općinske Službe
za društvene djelatnosti,opću upravu,imovinsko pravne
poslove,pitanja branitelja i civilna zaštita , Općinskom
vijeću općine Kupres , da im se na građevnom zemljištu
u općinskom vlasništvu označenom kao k.č. 1/14 zv.
„Gradilište“ neplodno ,površine 120 m2 i k.č. 1/41 zv.
„Gradilište“ neplodno ,površine 115 m2 obe upisano u
z.k.ul. br.735 k.o. Kupres kao Općinsko vlasništvo sa 1/1
dijela, a što odgovara (po podacima starog premjera),k.
parceli br. 1/14 zv.“Kupres „ gradilište , u površini od
120 m2 i k. parceli br. 1/41 zv.“Kupres – Gradilište „
ostalo neplodno zemljište, u površini od 115 m2 ,upisana u
P.L. 191 k.o. Kupres , upisani korisnik-posjednik Općina
Kupres sa 1/1dijela, na kojima je izgrađena stambenoposlovna zgrada , utvrdi pravo vlasništva u njihovu korist
sukladno zaključenom Sporazumu o uređenju međusobnih
odnosa vezanih za izgradnju hotela u Kupresu i drugim
dokazima u spisu predmeta.
Uz zahtjev su priložili slijedeće:
- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa vezanih
za izgradnju hotela u Kupresu, sklopljen 17. srpnja
2018. godine između Olge Radić, Josipa Šimića i Marka
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Dumančića;
- zemljišno knjižni izvadak iz zemljišnoknjižnog
uloška broj 735 k.o. SP_ Kupres ;
- posjedovni list broj 191 k.o. Kupres
- Rješenje o uporabi poslovnog objekta br.:02-04/1-235-1529/13 od 28.11.2013.g.
- Građevnu dozvolu broj:05-23-4-322/12 od
04.06.2013.godine
- Ugovori o kupovini stanova sa vlasnicima koje su
kupili Marko Dumančić i Josip Šarić;
- Ugovor o privatizaciji od 21.’3. 2000. godine i Aneks
ugovora od 25.09.2000.godine;
- Rješenje broj:15-3-51n/00 od 25.09.2000.godine;
- Aneks II ugovora od 14.11.2011. godine.
Nakon provedenog postupka utvrđeno je slijedeće:
Uvidom na licu mjesta te identiﬁkacijom parcela
označenih kao kao k.č. 1/14 zv. „Gradilište“ neplodno
,površine 120 m2 i k.č. 1/41 zv. „Gradilište“ neplodno
,površine 115 m2 obe upisano u z.k.ul. br.735 k.o. Kupres
kao vlasništvo Općine Kupres sa 1/1 dijela, utvrđeno
je da je na istom izgrađen hotel Knez a da je prema zk.
izvatku broj 735 k.o. SP_ Kupres predmetno zemljište
neizgrađeno i uknjiženo kao vlasništvo Općine Kupres sa
dijelom 1/1 odnosno upisanim korisnikom posjednikom u
p.l. 191 k.o. Kupres Općina Kupres sa 1/1 dijela , a da
predmetne parcele odgovaraju podacima starog premjera
označene kao k. parceli br. 1/14 zv.“Kupres „ gradilište
, u površini od 120 m2 i k. parceli br. 1/41 zv.“Kupres –
Gradilište „ ostalo neplodno zemljište, u površini od 115
m2, i na istom nije upisan predmetni objekt.
Uvidom u priloženo Rješenje o uporabi poslovnog
objekta br.:02-04/1-23-5-1529/13 od 28.11.2013.g. i
Građevnu dozvolu broj:05-23-4-322/12 od 04.06.2013.
godine, utvrđeno je da je Marko Dumančić naveden kao
investitor izgradnje hotela Knez. Također se iz Građevne
dozvole vidi da se Marku Dumančiću dozvoljava da može
kao inestitor pristupiti izgradnji hotela te je iz istog vidljivo
da je imenovani priložio i druge dokaze o posjedovanju i
etažnom vlasništvu zemljišta i stanova na k.p. navedenim
u građevnoj dozvoli i da nema prostorno-urbanističkih
smetnji za lokaciju i građenje hotela,a priloženo rješenja
kao i Sporazum o uređenju međusobnih odnosa vezanih
za izgradnju hotela u Kupresu , sklopljen 17. srpnja
2018. godine između Olge Radić, Josipa Šimića i Marka
Dumančića , pretpostavlja riješene imovinsko pravne
odnose podnositelja zahtjeva.
Zatim je služba izvršila uvid i u službenu evidenciju
zemljišnika u sudu u Tomislavgradu, i utvrdila:
- da je predmetni objekat izgrađen na navedenim
parcelama poslovno stambena zgrada poznata kao „Stara
Lašva“ ,
- da je počev od posljednjeg rata izvršena privatizacija
zgrade na poslovni dio koji je privatizirala Olgica Radić
i ispunila sve uvjete privatizacije, a da su privatizirane
stanove kupili Marko Dumančić i Josip Šimić
- da je Olgici Radić dodijeljeno novo građevinsko
zemljište , sukladno važećim planovima izgradnje općine
Kupres (izgradnja hotela te je time postojeća građevinska
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parcela proširena, a iz Sporazuma zaključenog između
podnositelja , je vidljivo način ﬁnanciranja i izgradnje
hotela Knez , kao i međusobni dogovor o suvlasničkim
dijelovima k.č. u dijelovima iz točke I ovog rješenja;
- da je iz uviđaja na licu mjesta je utvrđeno da je na
navedenim parcelama izgrađen hotel Knez, da je za novo
izgrađeni hotel dobijena sva potrebna dokunentacija
(građevinska dozvola, uporabna i drugo). a da je na k.č.
ostao upis u z.k. ulošku 735 , te da nema smetnji da se
udovolji zahtjevu podnositelja u smislu članka 61. Zakona
o građevnom zemljištu F BiH.
Slijedom naprijed navedenog odredba točke I. ovog
rješenja temelji se na odredbi članka 61. stavak 2. Zakona
o građevnom zemljištu F BiH (“Službene novine F
BiH“,br. 25/03 i 67/05 ) koji glasi da prije utvrđivanja
prava vlasništva u skladu sa ovim člankom , nadležno
općinsko tijelo uprave će raspraviti imovinsko pravne
odnose , a isto je predviđeno i u članku 32. stavak 2.
Odluke građevnom zemljištu(„Službeni glasnik općine
Kupres“,broj:19/08) .
Iz cjelokupnog spisa i sve dokumentacije kao i
obavljenih radnji u postupku, može se zaključiti da je
došlo do neujednačenosti između upisa u zemljišnim
knjigama i katastarskoj evidenciji , pa je došlo ne
krivicom investitora i suinvestitori do nemogućnosti
uplane izgrađenog objekta na k.č.iz točke I. ovog rješenja,
nego propustima tadašnjih tijela uprave i drugih koji su
učestvovali u privatizaciji, jer je općepoznata činjenica da
je u tijeku ratnih događanja na području općine Kupres
uništeni ne samo objekti već i dio arhive tijela uprave a
što je nedostatak da se ne mogu izvorni dokumenti naći
te zbog toga izvršiti uvid u spise predmeta tadašnjih tijela
uprave a što bi u dobrom dijelu olakšalo investitoru i
suinvestitorima da na jedan lakši način riješe utvrđeni
problem uplane, upisa i drugih radnji potrebnih provesti za
okončanje cijelog postupka upisa vlasništva u zemljišniku
i katastru.
Budući da je odobrenje za građenje (Građevna dozvola
broj:05-23-4-322/12 od 04.06.2013.godine ) obuhvatilo
izgradnju hotela Knez i na k.p. iz točke I. ovog rješenja i
da se ovim rješenjem rješavaju imovinsko pravni odnosi ,
da je graditelj izvršio sve obaveze u privatizaciji , i uplatio
sve dažbine po izdanim rješenjima , a što je utvrđeno iz
priložene dokumentacije, smatramo da je isti postupio po
važećim propisima pa je odlučeno kao u točki II. ovog
rješenja.
Općinska pristojba za podneseni zahtjev i doneseno
rješenje određena u iznosu od 13,00 KM za izdano
rješenje sukladno čl. 112. st. 1. Zakona o upravnom
postupku («Službene novine F BiH»,br. 2/98 ,48/99) i
članku 7. tarifni broj i 2. Odluke o općinskim pristojbama
(„Službeni glasnik općine Kupres“, broj:25/10).
Na temelju svega izloženog riješeno je kao u izreci ovo
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.
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Broj: 01/2-31-1-18/19
Kupres, 28.3.2019.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***

Plaće i naknade troškova zaposlenih 825.416,00 KM
Doprinosi poslodavca 77.418,00 KM
Izdaci za materijal i usluge 627.183,00 KM
Tekući grantovi 580.530,00 KM
Dug iz ranijeg razdoblja
Izdaci za otplatu kredita 29.039,00 KM

C. Kapitalni izdaci 592.547,00 KM

Na temelju članka 92. a svezi sa člankom 101. 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), članak 13. Zakona o načelima lokalne
samouprava (Službene novine F BiH, broj 49/06) i članak
25. Statuta općine Kupres (Službeni glasnik općine
Kupres broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres na sjednici
održanoj dana 25. travnja 2019. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju završnog računa Proračuna općine
Kupres za 2018. godinu

VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA -75.915 KM
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 28. ožujka 2019.
godine, razmatralo je Godišnje izvješće o izvršenju
proračuna za period od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine.
Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je
donijelo sljedeći:
Z A K LJ U Č A K

Članak 1.
Usvaja se završni račun Proračuna općine Kupres za
2018. godinu sa
Ukupnim prihodima od ----------- 2.656.218 KM
Ukupnim rashodima od -----------2.139.586 KM
Ukupni izdaci za stalna sredstva 592.547 KM
Višak rashoda nad prihodima - 7
5.915 KM
Članak 2.
Višak rashoda u odnosu na prihode iznosi 75.914 KM.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku općine Kupres.
Broj :01/2-14-2-16/19
Kupres, 25.4.2019. godine

I
Vijeće je prihvatilo Godišnje izvješće o izvršenju
proračuna za period od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01/2-14-2-15/19
Kupres, 28. ožujka 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***
RASPORED PRIHODA I RASHODA OPĆINE
KUPRES PO GRUPAMA
IZVRŠENJE SA 31.12.2018. GOD.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2018.god..

A. PRIHODI 1+2+3

2.656.218,00 KM

1.
2.
3.

Prihodi od poreza
Neporezni prihodi
Tekuće potpore

1.106.956,00 KM
1.085.313,00 KM
463.949,00 KM

B RASHODI 1+2+3+4+5+6
C KAPITALNI IZDACI
UKUPNI RASHODI B + C

2.139.586,00 KM
592.547,00 KM
2.732.133,00 KM

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 28. ožujka 2019.
godine, razmatralo je Nacrt Odluke o usvajanju Programa
ﬁnanciranja zajedničke komunalne potrošnje, skupa sa
Programom. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda
Vijeće je donijelo sljedeći :
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće je prihvatilo Nacrt Odluke o usvajanju Programa
ﬁnanciranja zajedničke komunalne potrošnje, skupa sa
Programom.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
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će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj : 01/2-23-10-23/19
Kupres, 28. ožujka 2019. 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 22. ožujka
2018. godine, razmatralo je Izvješće o radu inspektora
za poljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo za razdoblje
od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći:

***
Z A K LJ U Č A K
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 28. ožujka 2019.
godine, razmatralo je Nacrt Odluke o visini komunalne
naknade. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda
Vijeće je donijelo sljedeći:

Vijeće je prihvatilo Izvješće o radu inspektora za
poljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo za razdoblje od
01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine

Z A K LJ U Č A K

II

I

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.

Vijeće je prihvatilo Nacrt Odluke o visini komunalne
naknade.

I

Broj : 01/2-24-1-13/19
Kupres, 28. ožujka 2019. godine

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***

Broj : 01/2-23-10-24/19
Kupres, 28. ožujka 2019. 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 28. ožujka 2019.
godine, razmatralo je Prijedlog Proračuna općine Kupres
za 2019. 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 28. ožujka
2019. godine, razmatralo je Nacrt Odluke o određivanju
zona gradskog i ostalog građevinskog zemljišta. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći :

Vijeće je usvojilo prijedlog da se skinu točke 9.i 10. sa
dnevnog reda, a o ostalim točkama dnevnog reda nastaviti
raspravu.

Z A K LJ U Č A K

II

I

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.

Vijeće je prihvatilo Nacrt Odluke o određivanju zona
gradskog i ostalog građevinskog zemljišta.

Z A K LJ U Č A K
I

Broj: 01/2-14-2-25/19
Kupres, 28. ožujka 2019. godine

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***

Broj : 01/2-23-1-22/19
Kupres, 28. ožujka 2019. 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 28. ožujka 2019.
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godine, razmatralo je Prijedlog Proračuna općine Kupres
za 2019. godinu. Nakon razmatranja ove točke dnevnog
reda Vijeće je donijelo sljedeći:

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), a temeljem provođenja
programa dočeka Nove godine 2019 na dan 31.12.2018.
godine ,Općinski načelnik općine Kupres d o n o s i

Z A K LJ U Č A K
ODLUKU
I
Kolegij Općinskog vijeća je donio odluku da se danas
neće raspravljati o točci 9. Prijedlog Proračuna općine
Kupres za 2019. godinu i 10. Prijedlog Odluke o izvršenju
proračuna općine Kupres za 2019. godinu.
II
O ovim točkama dnevnog reda će se raspravljati u
roku od 7 dana kada se dogovore predstavnici političkih
stranaka.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.

Članak 1.
Odobrava se isplata troškova za doček Nove godine
2019 za djecu u iznosu od 223,50 KM (slovima:dvijest
otinedvadesettri i 50/100 KM) nastalih tijekom nastupa
u programu dočeka (nastup djece pjevanje,vođenje
programa,oblačenje kostima,puštanje matrice i drugo) .
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna Općine Kupres za 2018 godinu sa ekonomskog
koda 613992 „Troškovi za manifestacije“ i isplatiti na
blagajni općine Kupres Ivoni Turalija.
Članak 3.

Broj: 01/2-14-2-17/19
Kupres, 28. ožujka 2019. 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 22. ožujka
2018. godine, razmatralo je Izvješće o radu inspektora
za komunalne djelatnosti i lokalne putove za razdoblje
od 01.01. 2018. godine do 31.12.2018. godine. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći :
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće je prihvatilo Izvješće o radu inspektora za
komunalne djelatnosti i lokalne putove za razdoblje od
01.01. 2018. godine do 31.12.2018. godine.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01/2-34-9-14/19
Kupres, 28. ožujka 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mlađen Pavlica
***

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 01/1-14-2-29/19
Kupres, 08.01.2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), a radi angažiranja
djelatnika JKP „Kupres“ d.o.o Kupres za doček Nove
godine 2019 ,Općinski načelnik općine Kupres donosi
ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se isplata djelatnicima JKP „Kupres“ d.o.o.
,koji su bili angažirani da učestvuju u dočeku Nove godine
2018 i to kako slijedi:
-djelatnicima zaduženim za ispaljivanje vatrometa na
dane 31.12.2018.godine Draganu Iviću i Ivici Svalini po
100,00 KM ;
-djelatnicima na čišćenju i odvozu smeća na dan nakon
dočeka Nove godine 2019 01.01.2019.godine Ivici
Hrnjkašu, Davoru Dumančiću,Ismiru Čorbrgi i Iliji Kuna
po 50,00 KM ;
-djelatnicima zaduženim za demontažu pozornice na
dan nakon dočeka Nove godine 2019 01.01.2019.godine
čišćenje Marku Iviću,Draganu Iviću,Boži Ćaleti i Ivici
Svalini po 50,00 KM .
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Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
grantova za kulturu Proračuna Općine Kupres za 2017
godinu sa ekonomskog koda 614121 „Tekuća potpora za
kulturu“ i isplatiti na blagajni općine Kupres.

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi Predsjednika kluka NK „Šujica“ gdin. Frano
Mioč za pomoć pri organizaciji prve donatorske večere
NK ŠUJICA, Općinski načelnik općine Kupres donosi
ODLUKU

Članak 3.

Članak 1.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.

Odobrava se NK „Šujica“
Šujica Šujica bb.
jednokratna isplata ﬁnancijskih sredstva u iznosu 500,00
KM (slovima:petstotina i 0/100 KM), na ime pomoći pri
organizaciji prve donatorske večere NK ŠUJICA koja je
održana 28.12.2018.godine.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj:01/1-14-2-31/19
Kupres, 09.01.2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), radi izrade slike (dara)
sa motivima starina i tradicije Kupresa ,Općinski načelnik
općine Kupres donosi
ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se nabavka jedne slike (dara) do visine
iznosa-cijene od 372,00 KM (slovima:tristotinesedamdes
etdvije i 0/100 KM) od kupreškog slikara Zrno Ljupka sa
motivima sa Kupreške visoravni , koja je darovana Gradu
Valpovu dana 08. prosinac 2018 na dan proslave Grada
Valpova kao grada prijatelja općine Kupres.
Članak 2.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna Općine Kupres za 2019 godinu sa ekonomskog
koda 614122 „Grant za šport“ i uplatiti na račun kluba
NK „Šujica“ broj:33823022000228259 otvoren kod Uni
Credit Bank d.d..
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 02/2-14-2-123/19
Kupres, 30.01. 2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***

Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračunske pričuve Proračuna Općine Kupres za 2019
godinu sa ekonomskog koda 614619 „Proračunska
pričuva“ i isplatiti na blagajni općine Kupres.

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), radi nastupa
gostovanja članova „Kupreških bećara“ u Njemačkoj radi
nastupa na kulturnoj manifestaciji promidžbe kulturnih
tradicija i predstavljanja starina i tradicije sa Kupreške
visoravni ,Općinski načelnik općine Kupres donosi

Članak 3.

ODLUKU

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.

Članak 1.

Broj:01/1-14-2-59/19
Kupres, 14.01.2019. godine

Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.

Odobrava se isplata troškova gostovanja u iznosu od
1.000,00 KM (slovima:jednatisuća i 0/100), članova
„Kupreških bećara“ u Njemačkoj radi nastupa na kulturnoj
manifestaciji promidžbe kulturnih tradicija i predstavljanja
starina i tradicije sa Kupreške visoravni dana 09.02.2019.
godine u Ludwigshaﬀenu kod Frankfurta.
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Članak 2.
Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat će se iz
Proračunske pričuve Proračuna Općine Kupres za 2019
godinu sa ekonomskog koda 614619 „Proračunska
pričuva“ i uplatiti na žiro račun Udruge „Kupreški kosci“
Kupresa broj: 154-480-20078070-47 otvoren kod
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. PJ Kupres.

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi Udruge gluhih i nagluhih osoba SLUH Mostar
za ﬁnancijsku potporu održavanja kulturne manifestacije
gluhih i nagluhih „Mostarski karneval gluhih“ u Mostaru,
Općinski načelnik općine Kupres donosi
ODLUKU

Članak 3.

Članak 1.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.

Odobrava se Udruzi gluhih i nagluhih osoba SLUH
Mostar jednokratna ﬁnancijska potpora za održavanje
kulturne manifestacije gluhih i nagluhih „Mostarski
karneval gluhih“ u Mostaru i isplata ﬁnancijskih sredstva
u iznosu 100,00 KM (slovima:jednastotina i 0/100 KM
koja će se održati dana 16.02.2019..godine.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj:01/1-14-2-/174/19
Kupres, 05.02.2019. godine

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

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres
(˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), a temeljem
podnesenog zahtjeva od strane Danka Juriča iz Kupresa
a radi odobravanja korištenja dvorane Osnovne škole
fra Miroslava Džaje Kupres za rekreacijske aktivnosti
tijekom godine, Općinski načelnik općine Kupres donosi
ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se korištenja sportske dvorane Osnovne
škole fra Miroslava Džaje Kupres za rekreacijske
aktivnosti tijekom godine, podnositelju zahtjeva Danki
Juriču i drugim korisnicima navedenim u zahtjevu , bez
naknade.
Članak 2.
O načinu i vremenu korištenja , dužni su obavijestiti
ravnatelja Osnovne škole Marka Tovila , te za svu nastalu
štetu imenovani su dužni snositi troškove otklanjanja iste.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna Općine Kupres za 2019 godinu sa ekonomskog
koda 614121 „Grant za kulturu“ i uplatiti na žiro
račun Udruge gluhih i nagluhih osoba SLUH Mostar
broj:3060210000006216 otvoren kod ADDIKO BANKA
Mostar.
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 01/1-14-2-181/19
Kupres, 08.02. 2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi Planinarskog saveza Herceg-Bosne iz Mostara
Stjepana Radića 76b., za ﬁnancijsku pomoć troškova
izrade monograﬁje PS HB, Općinski načelnik općine
Kupres donosi
ODLUKU
Članak 1.

Broj:01/1-14-2-185/19
Kupres, 08.02.2019. godine

Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.

Odobrava se Planinarskom savezu Herceg-Bosne iz
Mostara Stjepana Radića 76b., jednokratna ﬁnancijska
potpora za izradu monograﬁje PS HB i isplata ﬁnancijskih
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sredstva u iznosu 100,00 KM (slovima:jednastotina i
0/100 KM, a povodom 25-te obljetnice osnivanja PS HB.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna Općine Kupres za 2019 godinu sa ekonomskog
koda 614122 „Grant za šport“ i uplatiti na račun
Planinarskog saveza Herceg-Bosne iz Mostara Stjepana
Radića 76b., broj:3381002200626703 otvoren kod
Unicredit Bank d.d..
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 01/1-14-2-222/19
Kupres, 18.02. 2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.

Članak 4
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 01/1-14-2-245/19
Kupres, 19.02.2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
službenoj dužnosti, Općinski načelnik općine Kupres
donosi
ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije
Kupres Suho polje bb godišnja nabavka peleta za grijanje
crkvenih prostorija irjednokratna isplata ﬁnancijskih
sredstva u iznosu 3,100.00 KM ( tritisućejednastotina i
0/100 KM), predviđenih u proračunu općine Kupresu.
Članak 2.

ODLUKU

Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se
iz Tekućih transferi/a vjerskim zajednicama Proračuna
Općine Kupres za 2018 godinu sa ekonomskog koda
broj 614319 i uplatiti na žiro račun Župe Uznesenja
Blažene Djevice Marije Kupres Suho polje bb broj:154
999 50001351 sa naznakom „novčana potpora vjerskim
zajednicama“ otvoren kod Intesa SanPaolo Banka PJ
Kupres .

Članak 1.

Članak 3.

Odobrava se ŽUPI SVETE OBITELJI Kupres Put
Kraljice Katarine 1. godišnja nabavka peleta za grijanje
crkvenih prostorija od 2 tone (2000 kg) .

Sredstva iz članka 1. ove Odluke bit će operativna
(raspoloživa) od 01.10.2018.godine.

***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
službenoj dužnosti , Općinski načelnik općine Kupres
donosi

Članak 4.
Članak 2.
Općina Kupres će izvršiti uplatu nabavljene količine
peleta iz točke 1. ove odluke po ispostavi istog ŽUPI
SVETE OBITELJI Kupres Put Kraljice Katarine 1. i
dostavljenog ﬁskalnog od strane dobavljača ,iz Tekućih
transfera vjerskim zajednicama Proračuna Općine Kupres
za 2019 godinu sa ekonomskog koda broj 614319.
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
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Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi Planinarskog saveza Herceg-Bosne iz Mostara
Stjepana Radića 76b., za ﬁnancijsku pomoć troškova
izrade monograﬁje PS HB, Općinski načelnik općine
Kupres donosi
ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se Planinarskom savezu Herceg-Bosne iz
Mostara Stjepana Radića 76b., jednokratna ﬁnancijska
potpora za izradu monograﬁje PS HB i isplata ﬁnancijskih
sredstva u iznosu 100,00 KM (slovima:jednastotina i
0/100 KM, a povodom 25-te obljetnice osnivanja PS HB.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna Općine Kupres za 2019 godinu sa ekonomskog
koda 614122 „Grant za šport“ i uplatiti na račun
Planinarskog saveza Herceg-Bosne iz Mostara Stjepana
Radića 76b., broj:3381002200626703 otvoren kod
Unicredit Bank d.d..
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres
(˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), a temeljem
podnesenog zahtjeva od strane Samostalnog sindikata
državnih službenika i namještenika u organima državne
službe ,sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH
Sindikalna organizacija: OPĆINA KUPRES koju zastupa
Predsjednica sindikalne organizacije Vesna Jurič dipl.
ing., a radi odobravanja korištenja općinske Vijećnice radi
djelovanja organizacije, Općinski načelnik općine Kupres
donosi

Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj:01/1-49-362/19
Kupres, 22.03.2019. 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
o odrađivanju vježbeničkog staža
Članak 1.
Lozančić Josipa iz Kupresa Otinovci bb. odrađivat će
vježbenički staž u Osnovnoj školi „fra Miroslava Džaje“
Kupres počev od 01.04.2019.godine do 31.03.2020.
godine.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:01/1-34-3-387/19
Kupres, 25.03.2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po zamolbi
HŠK „KUPRES“ za ﬁnancijsku pomoć sponzoriranja 22.
Uskrsnog šahovskog turnira 2019 godine , Općinski
načelnik općine Kupres donosi
ODLUKU
Članak 1.

ODLUKU

Odobrava se HŠK „KUPRES“
jednokratna
isplata ﬁnancijskih sredstva u iznosu 400,00 KM
(slovima:četristotine i 0/100 KM), na ime jednokratne
ﬁnancijske pomoći sponzoriranja Uskrsnog šahovskog
turnira 2019 godine , koji će se odigrati u Kupresu za
Uskrsne blagdane 2019. godine.

Članak 1.

Članak 2.

Odobrava se korištenja općinske Vijećnice radi
djelovanja Sindikalne organizacije :OPĆINA KUPRES
na dan 25. (ponedjeljak). 03.2019.godine.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se
sukladno Odluci o privremenom ﬁnanciranju Općine
Kupres za 2019 godinu „Grant za šport“ sa ekonomskog
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koda 614122 i uplatiti na račun kluba HŠK „KUPRES“
broj:15440920006242-81 otvoren kod Intesa Sanpaolo
banke BiH .
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi Odbora za organizaciju maturalne zabave
generacije 2018/2019 SREDNJA ŠKOLA „Kupres“
Kupres za ﬁnancijsku pomoć radi organiziranja maturalne
zabave u 2019 godini, Općinski načelnik općine Kupres
donosi
ODLUKU

Članak 4.

Članak 1.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.

Odobrava se SREDNJOJ ŠKOLI „KUPRES“ Kupres
Odboru za organizaciju maturalne zabave generacije
2018/2019 jednokratna isplata ﬁnancijskih sredstva u
iznosu 350,00 KM (slovima:tristotinepedeset i 0/100
KM), na ime ﬁnancijske pomoći za organiziranje
maturalne zabave 17.05.2019.godine u hotelu Maestral za
10 maturanata po cijeni od 35,00 KM po osobi-maturantu.

Broj: 01/1-14-2-402/19
Kupres, 28.03.2019.godine

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

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
službenoj dužnosti, Općinski načelnik općine Kupres
donosi

Članak 2.

ODLUKU

Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna Općine Kupres za 2019 godinu sa ekonomskog
koda 614619 „ Proračunska pričuva“ i uplatiti na račun
UTP „Raič“ d.o.o. Kupres broj:3381502200414248
za izvršene usluge – troškovi za maturalnu večeru od
pružatelja usluge hotela „Maestral“ Kupres.

Članak 1.

Članak 3.

Odobrava se Dječijem vrtiću „PAHULJICA“ iz
Kupresa Kupreške bojne bb. nabavka peleta za grijanje
zgrade vrtića od 2 tone (2000 kg) .

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.

Članak 2.

Članak 4.

Općina Kupres će izvršiti uplatu nabavljene količine
peleta iz točke 1. ove odluke po ispostavi istog Dječijem
vrtiću „PAHULJICA“ iz Kupresa Kupreške bojne. i
dostavljenog ﬁskalnog od strane dobavljača ,iz Granta
za Dječiji vrtić „PAHULJICA“ Odluke o privremenom
ﬁnanciranju za 2019 godinu sa ekonomskog koda broj
614619.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.

Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
Članak 4
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 01/1-14-2-413/19
Kupres, 29.03.2019. godine

Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.

Broj: 01/1-14-2-339/19
Kupres, 29.04. 2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi Marijane Bagarić iz Kupresa A.B. Šimića1.,za
novčanu pomoć za liječenje teške bolesti ,Općinski
načelnik općine Kupres donosi
ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se Marijani Bagarić iz Kupresa ul. A. B.
Šimića 1., jednokratna isplata ﬁnancijskih sredstva u
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iznosu 1.000,00 KM (slovima:jednatisuća i 0/100 KM) na
ime pomoći za daljnje liječenje teške bolesti.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna Općine Kupres za 2019 godinu sa ekonomskog
koda 614231 „Beneﬁcije za socijalnu zaštitu“ i isplatiti
na račun Marijane Bagarić iz Kupresa ul. A. B. Šimić
1. , transakcijski račun broj: 3382302568771320 CORE
broj računa:455067580001100 otvoren kod UNICREDIT
Bank d.d. PJ Tomislavgrad.
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 01/1-14-2-462/19
Kupres, 29.04.2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi Ante (Petar) Grgić iz Kupresa A. Starčević
17.,za novčanu pomoć za liječenje teške bolesti oboljele
supruge ,Općinski načelnik općine Kupres donosi
ODLUKU

Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 01/1-14-2-358/19
Kupres, 29.04.2019. godine

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

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući sukladno
zamolbi za ﬁnancijsku pomoć a prema potrebama i
obavezama USTANOVE „Hrvatski dom“ KUPRES
,Općinski načelnik općine Kupres donosi
ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se jednokratna ﬁnancijska isplata sredstava
u iznosu od 10.500,00 KM (slovima:desettisućapetstotina
i 0/100 KM) radi pokrića viška troškova nastalih kod
rekonstrukcije fasade, krova i krovišta 2015 godine na
objektu u vlasništvu Općine Kupres a koji koristi i upravlja
njime Ustanova „Hrvatski dom“ KUPRES i koja je
bila ugovorni organ zastupan od strane tadašnjeg v.d.
ravnatelja Ante Čička sa izvođačem radova Limometal
d.o.o. Cazin temeljem raspisanog javnog natječaja i iz
sredstava dobivenih kao potpora od Središnjeg državnog
povjerenstva Republike Hrvatske u utvrđenom ukupnom
iznosu od 181.401,94 KM sa PDV-eom.

Članak 1.
Članak 2.
Odobrava se Anti (Petar) Grgiću iz Kupresa A.
Starčević 17., za liječenje teške bolesti oboljele supruge
Ljiljane Grgić, jednokratna isplata ﬁnancijskih sredstva
u iznosu 500,00 KM (slovima:petstotina i 0/100 KM) na
ime pomoći za daljnje liječenje teške bolesti.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračunske pričuve Proračuna Općine Kupres za 2019
godinu sa ekonomskog koda 614619 „Proračunska
pričuva“ i isplatiti na račun Anti Grgić iz Kupresa ul. A. B.
Šimić 1. ., transakcijski račun banke: 1540010000001910
na broj računa: 784751-18261100 otvoren kod INTESA
SANPAOLO BANKA BiH Poslovnica Kupres.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se
iz Proračunske pričuve Proračuna Općine Kupres za
2019 godinu sa ekonomskog koda broj 614619 i uplatiti
na transakcijski račun USTANOVA „Hrvatski dom“
KUPRES broj: 1549995000141697 otvoren kod INTESA
SANPAOLO Banka d.d. Sarajevo.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke bit će operativna
(raspoloživa) od 01.05.2019.godine.
Članak 4.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
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Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), radi izrade slike (dara)
sa motivima starina i tradicije Kupresa, Općinski načelnik
općine Kupres donosi
ODLUKU

Broj: 01/1-14-2-585/19
Kupres, 30.04.2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi Geodetskog društva HERCEG-BOSNE Mostar
za ﬁnancijsku potporu izdavanja i tiskanja stručnog
časopisa Društva „Godišnjak 2018“ Općinski načelnik
općine Kupres d o n o s i

Članak 1.
Odobrava se nabavka jedne slike (dara) do visine
iznosa-cijene od 400,00 KM (slovima:četristotine i 0/100
KM) od kupreškog slikara Zrno Ljupka sa motivima sa
Kupreške visoravni , koja je darovana Gradu Kaštela
dana 05. ožujka 2019 na dan proslave Grada Kaštela kao
grada prijatelja općine Kupres.
Članak 2.

ODLUKU

Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se
iz Proračunske pričuve Proračuna Općine Kupres za
2019 godinu sa ekonomskog koda 614619 „Proračunska
pričuva“ i isplatiti na blagajni općine Kupres.

Članak 1.

Članak 3.

Odobrava se Geodetskom društvu HERCEG-BOSNE
Mostar jednokratna isplata ﬁnancijskih sredstva u iznosu
100,00 KM (slovima:jednastotina i 0/100 KM), na ime
izdavanja i tiskanja stručnog časopisa Društva „Godišnjak
2018“ .

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna općine za 2019 godinu sa ekonomskog koda
614121 „Grant za kulturu“ i uplatiti na račun Geodetskog
društva HERCEG-BOSNE Mostar po predračunu
broj:11/19 od 05.04.2019.godine broj:3381002200129966
otvoren kod Uni Credit Bank d.d..

Broj:02/2-14-2-150/19
Kupres, 06.03.2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi UDVDR-a H-B Podružnica Kupres,HVIDRe,Udruge nositelja ratnih odličja i Udruge branitelja
poginulih za dodjelu novčanih sredstava za obilježavanje
24. obljetnice Dana Oslobođenja Kupres-a „03.11.1993.
godine“ za 2018 godinu ,Općinski načelnik općine Kupres
donosi

Članak 4.

ODLUKU

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.

Članak 1.

Članak 3.

Broj: 04/2-14-2-509/19
Kupres, 03.05.2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***

Odobrava se jednokratna isplata u iznosu od 5,000.00
KM (slovima: pettisuća i 0/100 KM) UDVDR-a HVO
Podružnica Kupres, za obilježavanje 24. obljetnice
Dana Oslobođenja Kupres-a „03.11.1993. godine“ radi
pripreme zakuske i pića na platou ispred Hrvatskog doma
a radi prihvata gostiju.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna Općine Kupres za 2018 godinu sa ekonomskog
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koda 614155 „Grant za branitelje“ i isplatiti na račun
Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata
H-BPodružnica Kupres broj:1544602003628685.
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj:01/1-14-2-1619/18
Kupres, 21.11.2018. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.

IV.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 02-01/1-14-2-1359/18
Kupres, 21.11.2018. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne
Mostar za ﬁnancijsku pomoć sponzoriranja obilježavanja
25. obljetnice Društva, Općinski načelnik općine Kupres
donosi
ODLUKU

***
Članak 1.
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
Zahtjevu Udruge roditelja djece s posebnim potrebama
„KRIJESNICA“ Kupres za ﬁnancijsku pomoć radi
realiziranja Projekta „Druženje djece s poteškoćama i
roditelja kroz jednodnevni izlet“ u okviru obilježavanja
Međunarodnog Tjedna djeteta, Općinski načelnik općine
Kupres donosi
ODLUKU
I.
Odobrava se Udruzi roditelja djece s posebnim
potrebama „KRIJESNICA“ Kupres
jednokratna
isplata ﬁnancijskih sredstva u iznosu od 1.000,00 KM
(Slovima: jednatisuća i 0/100 KM) na ime realiziranja
Projekta „Druženje djece s poteškoćama i roditelja kroz
jednodnevni izlet“ u okviru obilježavanja Međunarodnog
Tjedna djeteta posjetom Međugorju,Muzeju na Humcu i
vodopadu Kravice.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat će
se iz Proračuna Općine Kupres za 2018 godinu sa
ekonomskog koda 614239 „Pomoć djeci sa posebnim
potrebama “ i uplatiti na račun Udruge roditelja djece
s posebnim potrebama „KRIJESNICA“ Kupres broj:
1549995000216775 otvoren kod UniCredit Bank d.d. PJ
Bugojno.
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.

Odobrava se Društvu hrvatskih književnika HercegBosne Mostar jednokratna isplata ﬁnancijskih sredstva u
iznosu 100,00 KM (slovima:jednastotina i 0/100 KM), na
ime sponzoriranja obilježavanja 25. obljetnice Društva.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna općine za 2018 godinu sa ekonomskog koda
614121 „Grant za kulturu“ i uplatiti na žiro račun Društvu
hrvatskih književnika Herceg-Bosne Mostar broj:338 100
22001388 90 otvoren kod Uni Credit Bank d.d..
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 01/1-14-2-1622/18
Kupres, 21.11.2018. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući sukladno
objavljenom Javnom natječaju za izbor i imenovanje
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ravnatelja od 17.10.2018.godine objavljenom u Službenim
novinama F BiH i točke IV Odluke Upravnog vijeća
ustanove „Hrvatski dom“ Kupres broj: 04-UV/2018 od
07.11.2018.godine, Općinski načelnik općine Kupres daje

Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.

SUGLASNOST
na imenovanje ravnateljice
Ustanove „Hrvatski dom“ Kupres

Članak 4.

I.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.

Općinski načelnik općine Kupres , daje suglasnost
na imenovanje Emilije (Ljupko) Dumančić mag.paed.
iz Kupresa ul. Ante Starčevića 10. za Ravnateljicu
ustanove „Hrvatski dom „ Kupres, a temeljem Odluke o
imenovanju ravnateljice donesene od Upravnog vijeća
broj:04-UV/2018 od 07.11.2008.godine.
II.
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se i važi od dana donošenja Odluke o
imenovanju ravnateljice donesene od Upravnog vijeća
broj:04-UV/2018 od 07.11.2008.godine i sastavni je dio
odluke.

Broj: 01/1-14-2-1697/18
Kupres, 10.12.2018. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi HŠK „KUPRES“ za ﬁnancijsku pomoć
sponzoriranja Božićnog šahovskog turnira 2018 godine
, Općinski načelnik općine Kupres donosi
ODLUKU

Broj: 01/1-05-1-1661/18
Kupres, 28.11.2018. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi za priključenje Adventskoj akciji 2018. Caritasa
Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo Nikole Šopa 50a za
projekte ublažavanja patnji siromašnih ,Općinski načelnik
općine Kupres donosi
ODLUKU

Članak 1.
Odobrava se HŠK „KUPRES“
jednokratna
isplata ﬁnancijskih sredstva u iznosu 400,00 KM
(slovima:četristotine i 0/100 KM), na ime jednokratne
ﬁnancijske pomoći sponzoriranja Božnog šahovskog
turnira 2018 godine koji će se odigrati u Kupresu za
Božićne blagdane 2018. godine.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna Općine Kupres za 2018 godinu „Grant za šport“
sa ekonomskog koda 614122 i uplatiti na račun kluba
HŠK „KUPRES“ broj:15440920006242-81 otvoren kod
Intesa Sanpaolo banke PJ Kupres..

Članak 1.
Članak 3.
Odobrava se Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije
Sarajevo Nikole Šopa 50a isplata 200,00 KM
(slovima:dvijestotine i 0/100 KM) na ime priključenja
Adventskoj akciji 2018. Caritasa Vrhbosanske
nadbiskupije Sarajevo Nikole Šopa 50a. za projekte
ublažavanja patnji siromašnih.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
tekućih transfera Proračunske pričuve u 2018 godini sa
ekonomskog koda broj 614619 i uplatiti na transakcijski
račun Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo
broj:154 999 500 009 58 16 otvoren kod Intesa SanPaolo
Banka Sarajevo.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
gospodarstvo,ﬁnancije i inspekcijske poslove općine
Kupres.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 01/1-14-2-1664/18
Kupres, 12.12.2018.godine

Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
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Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), postupajući po
zamolbi ORGANIZACIJSKOG ODBORA pred Božićnog
uređenja Zlosela Kupres za priključak na elektro mrežu –
javnu rasvjetu , Općinski načelnik općine Kupres donosi
ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se ORGANIZACIJSKOM ODBORU
pred Božićnog uređenja Zlosela Kupres priključak
na električnu mrežu javne rasvjete u mjestu Zlosela i
postavljanje božićnog nakita na bandere niskonaponske
mreže u periodu od 18.12.2018.godine do 07.01.2019.
godine.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.
Broj: 01/1-14-2-1684/18
Kupres, 17.12.2018.godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), radi slikanja i izrade
plakata i plakatiranja za obilježavanje „Dana Općine
Kupres 18.09.2018.godine ,Općinski načelnik općine
Kupres d o n o s i
ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se slikanje ,izrada plakata i plakatiranje od
Ive Ivkovića zv. Ćibara iz Kupresa , za obilježavanje
„Dana Općine Kupres 18.09.2018.godine“ u iznosu od
575,00 KM (slovima:petstotinasedamdesetpet i 0/100
KM).

Broj:01/1-14-2-1713/18
Kupres, 17.12.2018. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Na temelju članka 103. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe
u HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16),članka
43. Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg
ustrojstva tijela državne službe u Hercegbosanskoj
županiji („Narodne novine HBŽ“, broj:6/14),članka 35.
stavak1. Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti iz
nadležnosti tijela državne službe HBŽ koje obavljaju
državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i
ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa („Narodne
novine HBŽ“, broj:6/14). članka 25. stavak 1. Uredbe o
dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti
tijela državne službe koje obavljaju namještenici i
poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici
(„Narodne novine HBŽ“, broj:6714), članka 11. 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, Općinski načelnik d o n o s i:
Pravilnik o dopuni Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog
tijela uprave Općine Kupres
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog
općinskog tijela uprave Općine Kupres broj:0201/1-34-5/17 od 30.01.2017.godine i Pravilnicima
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine
Kupresbroj:01/1-01-02-507/17 od 07.04.2017.godine,
broj: 01/1-01-2-1202/17 od 19.09.2017.godine, broj:
01/1-01-2-1289/17 od 05.10.2017.godine, broj: 01/101-2-1372/17 od 23.10.2017.godine, broj:0171-01-2823/18 od 30.05.2018.godine, broj:01/1-01-2-109/19 od
24.01.2019. godine ,vrši se slijedeća izmjena:
Članak 1.
U članku 26. (sistematizacija radnih mjesta) u točci 1.
Viši referent za upravljanje motornim vozilom- Vozač vrši
se izmjena koja se odnosi na broj izvršitelja, tako da piše:
„Broj izvršitelja: 2“

Članak 2.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke transferirat će se iz
Proračuna Općine Kupres za 2018 godinu sa ekonomskog
koda 613992 „Troškovi za manifestacije“ i isplatiti na
blagajni općine Kupres.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će
se u Službenom glasniku općine Kupres i oglasnoj ploči
općine Kupres.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti na oglasnoj ploči i u „Službenim glasniku
općine Kupres“ a primjenjuje se od 01.05.2019.godine.
Broj:01/1-01-2-611/19
Kupres, 07.05.2019. godine

Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
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Na temelju članka 103. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe
u HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16),članka
43. Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg
ustrojstva tijela državne službe u Hercegbosanskoj
županiji („Narodne novine HBŽ“, broj:6/14),članka 35.
stavak1. Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti iz
nadležnosti tijela državne službe HBŽ koje obavljaju
državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i
ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa („Narodne
novine HBŽ“, broj:6/14). članka 25. stavak 1. Uredbe o
dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti
tijela državne službe koje obavljaju namještenici i
poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici
(„Narodne novine HBŽ“, broj:6714), članka 11. 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, Općinski načelnik d o n o s i:
Pravilnik o dopuni Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog
tijela uprave Općine Kupres
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog
općinskog tijela uprave Općine Kupres broj:02-01/1-345/17 od 30.01.2017.godine i Pravilnicima o izmjenama
i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Kupres
broj:01/1-01-02-507/17 od 07.04.2017.godine, broj:
01/1-01-2-1202/17 od 19.09.2017.godine, broj: 01/101-2-1289/17 od 05.10.2017.godine, broj: 01/1-01-21372/17 od 23.10.2017.godine, broj: 0171-01-2-823/18
od 30.05.2018.godine vrše se slijedeće izmjene i dopune:

Pozicija radnog mjesta: pomoćni radnik
Broj izvršitelja: 1 (jedan)
Osnovni propisi koji se koriste za obavljanje poslova
radnog mjesta:
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Pravilnik o kućnom redu
u zgradi jedinstvenog općinskog organa uprave općine
Kupres, propisi doneseni na osnovu gore navedenih i
drugi zakoni i pod zakonski akti.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti na oglasnoj ploči i u „Službenim glasniku
općine Kupres“.
Broj:01/1-01-2-109/19
Kupres, 24.01.2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
Temeljem članka 29.stavak 1. točke 7. Zakona o zaštiti
i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća
(„Službene novine F BiH“,broj
:39/03,22/06 i 43/10),članka 39. Statuta općine Kupres
(„Sl. glasnik“ Općine Kupres 20/08), na prijedlog Stožera
civilne zaštite općine Kupres,općinski načelnik d o n o s i

Članak 1.

ODLUKU
o proglašenju prirodne nepogode na području
općine Kupres

U članku 26. (sistematizacija radnih mjesta) dodaje se
nova točka 4. koja glasi:

Članak 1.

4. Ugostiteljska domaćica/domaćin
Opis poslova:
Ugostiteljska domaćica/domaćin neposredno obavlja
sljedeće poslove:
- priprema i poslužuje pića djelatnicima i strankama,
- surađuje sa nabavljačima po pitanju potrebne robe
(kave, toplih napitaka, alkoholnih i bezalkoholnih pića),
- osobno je odgovoran/a za uredno i ažurno obavljanje
zadaća,
- Izvršava i druge poslove iz djelokruga službe po
nalogu pomoćnika Općinskog načelnika.
Ugostiteljska domaćica/domaćin za svoj rad
neposredno odgovara pomoćniku Općinskog načelnika
Službe za gospodarstvo, ﬁnancije i inspekcijske poslove.
Uvjeti za vršenje poslova: osnovna škola ( NK ili PK).
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnost
Grupa poslova: pomoćni poslovi
Složenost poslova: jednostavni
Status: zaposlenik

Ovom odlukom utvrđuje se i proglašava stanje
prirodne nepogode zbog obilnih snježnih oborina i jakog
vjetra,visokog snijega koji su pogodili područje općine
Kupres u vremenskom periodu 20.12.2018. godine do
28.1.2019. godine ,vremenske prilike su prouzročile
velike probleme u svakodnevnim aktivnostima
građana,otežanog prijevoza đaka,odsječenosti naseljenih
mjesta u općini Kupres usljed snježnih nanosa .
Članak 2.
Prirodna nepogoda je obuhvatila cijelo područje općine
Kupres
Članak 3.
Zadužuje se Općinski stožer da poduzme aktivnosti
u svezi rukovođenja akcije zaštite i spašavanja u općini
Kupres
Članak 4.
Zadužuje se Služba za civilnu zaštite općine Kupres
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da kontinuirano prati stanje na terenu i izvještava Stožer
o provedenim aktivnostima i možebitnim dodatnim
potrebama za angažmanom.

5. Zapovijed za čišćenje 04/3-44-3-126-5/19, od
04.02.2019 godine
Članak 5.

Članak 5.
Prestankom razloga za njenim donošenjem,ova
Odluka će biti stavljena van snage donošenjem Odluke o
prestanku prirodne nepogode.

Obvezuju se tijela uprave ,odnosno općinske službe za
upravu da u okviru svoje redovite djelatnosti obavljaju
i dodatne poslove koje se odnose na otklanjanje svih
posljedica koje su nastale od prirodne nepogode.

Članak 6.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se na oglasnoj ploči općine Kupres i u Službenom
glasniku općine Kupres.

Zadužuje se Povjerenstvo za procjenu šteta da sukladno
Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda i drugih nesreća, da u roku od 60 dana
izradi izvješće o štetama.

Broj 04/6-44-3-125/19
Kupres,29.01.2019 godine

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

Temeljem članka 29.stavak 1. točke 7. Zakona
o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH“,broj
:39/03,22/06 i 43/10),Odluke o organiziranju zaštite i
spašavanja na području općine Kupres broj 01/2-44-1146/17 od 16.11.2017 godine, članka 39. Statuta općine
Kupres („Sl. glasnik“ 20/08), na prijedlog Stožera civilne
zaštite općine Kupres,općinski načelnik d o n o s i
ODLUKU
o prestanku stanja prirodne nepogode
na području općine Kupres
Članak 1.
ODLUKA o proglašenju stanja prirodne nepogode,broj
01/1-44-3-125/18 od 29.01.2019 godine stavlja se van
snage sa danom 03.10.2017 godine

Članak 7.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se na oglasnoj ploči općine Kupres i u Službenom
glasniku općine Kupres.
Broj 01/1-44-3- 184/19
Kupres, 08.02.2019 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 ﬁnanciskih sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi - tenderu za "Izvođenje radova na
dovršetku betonskih radova, (takozvane mrtve ploče)
na Sportskoj dvorani Kupres
Članak 1.

Članak 2.
Raspušta se Stožer Civilne zaštite koji je rukovodio
akcijama na ugroženom području Općine

Odobrava se korištenje ﬁnancijskih sredstva i raspisuje
se obavijest - tender "Izvođenje radova na dovršetku
betonskih radova, (takozvane mrtve ploče) na Sportskoj
dvorani Kupres.

Članak 3.
Članak 2.
Prestaje se sa angažiranjem snaga Civilne zaštite koje
su bile angažirane na zaštiti i spašavanju.
Članak 4.
Stavljaju se van snage:
1. Zapovijed za čišćenje 04/3-44-3-126-4/19, od
04.02.2019 godine
2. Zapovijed za čišćenje 04/3-44-3-126-3/19, od
04.02.2019 godine
3. Zapovijed za čišćenje 04/3-44-3-126-2/19, od
04.02.2019 godine
4. Zapovijed za čišćenje 04/3-44-3-126-1/19, od
04.02.2019 godine

Obavijest o nabavi - tenderu raspisati u skladu sa
Zakonom o javnm nabavkama.
Članak 3.
Sredstva za nabavku "Izvođenje radova na dovršetku
betonskih radova, (takozvane mrtve ploče) na Sportskoj
dvorani Kupres, planira se u Proračunu Općine Kupres,
Kapitalni izdaci kod 821-213 Izdaci za Sportsku dvoranu.

Stranica 50

KUPRES, 2018./19.

Članak 4.

25.04.2019. godine, Općinski načelnik, d o n o s i

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

PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE KUPRES
ZA 2019. - U GODINU
Članak 1.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku Općine Kupres.
Broj: 01/1-14-3-579/19
Kupres, 29. 04. 2019. godine

Donosi se Plan nabavki Općine Kupres za 2019. – u
godinu (u daljnjem 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 terminima za
pokretanje postupka nabavke i izvoru ﬁnanciranja.

Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
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 2019. – u godinu, usvojenim na sjednici dana

Članak 2.
Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Proračunom
Općine Kupres za 2019. – u godinu. U toku proračunske
godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.
Članak 3.
Za 2019. – u godinu utvrđuje se sljedeći Plana nabavki
roba, usluga i radova:

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. – U GODINU OPĆINE KUPRES – ROBE

REDNI
BROJ

Predmet Nabavke

Procijenjena
vrijednost KM
bez PDV - a

Vrsta
Postupka

Okvirni
Datum
Pokretanja
Postupka

Izvor
ﬁnanciranja

1.

Nabavka sanitarnog
materijala

2.000,00 KM.

Izravni
sporazum

5/19

Proračun
Općine

2.

Nabavka lož ulja za
sezonu grijanja za
2019./2020. – u godinu
za potrebe Općinske
uprave općine Kupres

42.735,04 KM.

Konkurentski
zahtjev za
7/19
dostavu ponuda

Proračun
Općine

3.

Nabavka tonera za
potrebe Općinske
uprave općine Kupres

3.405,18 KM
bez PDV - a

Izravni
sporazum

5/19

Proračun
Općine

4.

Nabavka motornog
vozila za potrebe
Općine Kupres

29.050,00 KM
bez PDV - a

Konkurentski
zahtjev za
5/19
dostavu ponuda

Proračun
Općine

5.

Nabavka ormara za
Maticni Ured Općinske
uprave Općine Kupres

6.000,00 KM
bez PDV - a

Izravni
sporazum

Proračun
Općine

5/19

Napomene

USLUGE

REDNI
BROJ

Predmet Nabavke

Procijenjena
vrijednost KM
bez PDV - a

Vrsta
Postupka

Okvirni
Datum
Pokretanja
Postupka

Izvor
ﬁnanciranja

Napomene
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1.

„Održavanje grijanja
u Osnovnoj školi fra
„Miroslava Džaje“ u
6.000,00 KM.
Kupresu za 2017./2018.
– u godinu i gradske
rasvjete“.

Izravni
Sporazum

2/19

Proračun
općine

2.

„Izrada projektne
dokumentacije za
projekte u Općini“.

Konkurentski
zahtjev

5/19

Proračun
općine

15.000,00 KM

RADOVI

REDNI
BROJ

1.

2.

Predmet Nabavke

Izvođenje radova na
sanaciji Stare gradske
deponije u Kupresu

Izvođenje radova
na obnovi Sportske
dvorane u Kupresu

Procijenjena
vrijednost KM
bez PDV - a

35.000,00 KM bez
PDV-a

400.000,00 KM
bez
PDV-a

Vrsta
Postupka

Konkure-ntski
zahtjev

Otvoreni
postupak

Okvirni
Datum
Pokretanja
Postupka

Izvor
ﬁnanciranja

5/19

Ministarstvo
graditeljstva
obnove,
prostornog
uređenja i
zaštite okoliša
Livno 70 %
Općina 30%

5/19

Općina će
ﬁnancirati
250.000,00
KM, a
Hrvatska
Vlada
150.000,00
KM

3.

Izvođenje radova na
asfaltiranju ulica

100.000,00 KM
bez
PDV-a

Otvoreni
postupak

8/19

Proračun
općine i
Projekt sa
IFAD-om
Tender će
provesti
IFAD s tim
da Općina
Kupres
suﬁnancira
30%, a IFAD
70%

4.

Izvođenje radova na
špricanju ulica

6.000,00 KM

Izravni
sporazum

8/19

Proračun
općine

Članak 4.
Plan javnih nabavki objavit će se na web stranici www.
opcinakupres.com, najkasnije u roku od 60 dana od dana
usvajanja Proračuna Općine Kupres za 2019. – u godinu i
na Portalu javnih nabavki.

Napomene

Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 01/1-14-3-747/19
Kupres, 03.06.2019. godine
Općinski načelnik
Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.
***
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