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Na temelju članka 52. Statuta Općine Kupres ("Sl. Glasnik Općine Kupres", broj 3/98) i
članaka 41. i 42. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Kupres, Općinsko vijeće na svojoj sjedniCi održanoj dana 05. prosinca 2000. godine, doniJelo je

STRANICA 2 - BROJ 3

Na temelju članka 52. Statuta Općine Kupres ("Sl. glasnik Općine Kupres", broj 3/98) i čla
naka 41. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres, Općinsko vijeće na svojoj sjednici
održanoj dana 05. prosinca 2000. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o proširenju gTadskog gTobIja
"Čardačica" Kupres

o izgradnji TS 110/10 (20) kV
I.

I.

Uz groblje Čardačica, na prostoru k.č. 1024/3
pristupit će se potrebnim radovima u svrhu
proširenja postojećeg groblja.

U industrijskoj zoni, na prostoru sadašnje
pijace izgraditi će se TS 110/10 (20) kV
Kupres.
stočne

II.
II.

Financiranje prosrrenja groblja pomogli bi
žitelji Kupresa, općinske strukture, te drugi donatori.

Investitor izgradnje TS 110/10 kV je Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne, Javno poduzeće
za proizvodnju, prijenos i distribuciju el. energije d.o.o. Mostar.

III.

III.

Utvrđuje se da je od općeg interesa proširenje postojećeg groblja, potrebna površina će
se odrediti nakon izrade plana proširenja groblja, na kč. 1024/3 (ukupna površina 11295 m2)
upisane u z.k.u. 480, K.o. Kupres.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja TS 110/10 (20) kV Kupres na prostoru stoč
ne pijace, na dijelu k.č. 1/4 i dijelu k.č. 6/2,
(ukupna površina 5645 m2) obe upisane u Posjedovni list broj 396 i z.k.u. 436, K.o. Otinovci.

IV.

IV.

Općinsko vijeće preuzima na sebe odgovornost za obveze kOJe proisteknu iz, u prethodnoj
točki, utvrđenog općeg interesa, a obvezuje
Općinskog načelnika i nadležne službe za upravu da čim se stvore sve potrebne pretpostavke,
ukoliko ta ne bude već obavljeno, da obave sve
Zakonom propisane radnje a u cilju zaštite imovine i provođenja općeg interesa.

Općinsko vijeće preuzima na sebe odgovornost za obveze koje proisteknu iz, u prethodnoj
točki, utvrđenog općeg interesa, a obvezuje
Općinskog načelnika i nadležne službe za upravu da čim se stvore sve potrebne pretpostavke,
ukoliko to ne bude već obavljeno, da obave sve
Zakonom propisane radnje a u cilju zaštite imovine i provođenja općeg interesa.

V.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku opĆine Kupres".

Ova odluka stupa na snagu danom dono·
šenja, a objavit će se u "Službenom glasniku općine Kupres".

Broj: 01-88/2000
Kupres, 05. prosinca 2000. godine

Broj: 01-90/2000
Kupres, 05. prosinca 2000. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

***

Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

***
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Na temelju članka 52. Statuta općine Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98)
i članaka 41 i 42. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Kupres, Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 05. prosinca 2000. godine donijelo je

a objaVit
Kupres".

KUPRES. 05 PROSINCA 2000

će

.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

Članak 1.

Članak 2.

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

***

Na temeiju Članka 52. Statuta Općine Kupres ("Sl. Glasnik Općine Kupres", broj 3/98), čla
nka 209. Zakona o općem upravnom postupku
("Službene novine F BiH", broj 2/98) te članka
15. Zakona o eksproprijaciji ("Službeni list SR
BiH", broj 12/87, 38/89, 20/91, "Službeni list R
BiH", broj 20/93), Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 05. prosinca 2000. godine,
donijelo je

Broj: 01-92/2000
Kupres, 05. prosinca 2000. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

***

Na temelju članka 44. Zakona o srednjem
školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/98) i članka 29. Statuta općine
Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres", broj
3/98), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj dana 23. listopada 2000. godine, donijelo
je
RJEŠENJE
o izboru člana Školskog odbora
Srednja škola "Kupres"

općine

Broj: 01-71/2000
Kupres, 26. listopada 2000. godine

ODLUKU

Dozvoljava se urbanistička suglasnost poduzeću "Dolomit" d.o.o. Kupres za istražne radove za eksploataCijU pijeska i šljunka na području Mala kupreška vrata "Grguljača".

se u "Službenom glasniku

RJEŠENJE
Utvrđuje se da je od općeg interesa proširenje groblja na Cardačici na prostoru k.č. 1024/,
K.o. Kupres, (ukupna površina iznosi 11295
m2), upisane u z.k.u 480. Proširenje groblja će
pomoći žitelji Kupresa, strukture općinske uprave i drugi donatori. Te da se može pristupiti
svim Zakonom propisanim radnjama, u cilju
ostvarenja općeg interesa ukoliko to ranije nije
urađeno, (što u ovom trenutku nije u mogućno
sti obaViti zbog nedostupnosti katastarskog
operata, neusklađenosti zemljišno-knjižnog i
katastarskog stanja, ratom uništene zbirke isprava.

Broj: 01-89/2000
Kupres, 05. prosinca 2000. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

I.

***

Za člana Školskog odbora Srednja škola
"Kupres" ispred Općinskog vijeća Kupres izabrana je Marija Zrno.
II.

Imenovana će o svom radu u Školskom odboru izvješćivati Općinsko vijeće, sukladno zakonskim i statutarnim odredbama.

Na temelju članka 52. Statuta Općine Kupres ("Sl. glasnik Općine Kupres", broj 3/98), čla
nka 209. Zakona o općem upravnom postupku
("Službene novine F BiH", broj 2/98), te članka
15. Zakona o eksproprijaciji ("Službeni list SR
BiH", broj 12/87, 38/89, 20/91, "Službeni list R
BiH", broj 20/93), Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 05. prosinca 2000. god. donijelo je

III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja,

RJEŠENJE
Utvrđuje

se da je od

općeg

interesa izgrad-

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUPRES
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nja TS 110/10 (20) kV Kupres na prostoru sadašnje stočne pijace koja leži na dijelu k.č. 1/4 i
dijelu k.č. 6/2, K.o. Otinovci, (ukupna tražena
površina iznosi 5645 m2), upisane u z.k.u 436.
Investitor izgradnje je Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne, Javno poduzeće za proizvodnju,
prijenos i distribuciju el. energije d.o.o. Mostar i
da se može pristupiti svim Zakonom propisanim radnjama, u cilju ostvarenja općeg interesa
ukoliko to ranije nije urađeno, (što u ovom trenutku nije u mogućnosti obaviti zbog nedostupnosti katastarskog operata, neusklađenosti
zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja, ratom
uništene zbirke isprava te na ovom djelu oštećenog katastarskog plana).

Općinsko VIjeCe Kupres na sjednici održanoj
dana 05. prosinca 2000. godine donijelo je

RJEŠENJE
o verit'ikaciji mandata vijećnika
Općinskog vijeća

I.
Grgić, verificira se
sljedeći sa liste HSS-a.

Ivici
kao

Općinskog vijeća

Dr. Ivica Čičak

vijećnika,

II.

tJ)

Broj: 01-95/2000
Kupres, 05. prosinca 2000. godine
Predsjednik

***

Općinskog vijeća

Dr. Ivica Čičak

Temeljem članka 38. Statuta općine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98), a
po prijedlogu Mandatno-imunitetske komisije,
Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
dana 05. prosinca 2000. godine donijelo je
RJEŠENJE
o prestanku mandata

***
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
04.09.2000. godine, razmatralo je Izvješće o aktivnostima međunarodnih humanitarnih organizacija po pitanju obnove Kupresa.
Na sjednici V1jeća nazočni su bili predstavnici UMCOR-a, UNHCER-a, OSCE-a, kao i načelnik Općinskog poglavarstva sa svojim pomoćnicima.

I.

prestaje mandat vijećni
ka Općinskog vijeća Kupres, prije isteka mandata na koji je izabran.
Zrinku

mandat

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

Broj: 01-91/2000
Kupres, 05. prosinca 2000. godine
Predsjednik

STRANICA 4 - BROJ 3

Dumančić,

II.

Rješenje stupa na snagu odmah, a objavit
se u "Službenom glasniku općine Kupres".

će

Broj: 01-94/2000
Kupres, 05. prosinca 2000. godine

U raspravi po izvješću aktivno su se uključili
predsjednici klubova svih parlamentarnih stranaka, većina zastupnika, pomoćnici načelnika iz
oblasti obnove, graditeljstva i gospodarstva,
kao i predstavnici UMCOR-a i UNHCER-a.
Nakon svestranog razmatranja ove osjetljive
i teške problematike, vezane uz obnovu i povratak, Općinsko vijeće je temeljem članka 52. Statuta općine Kupres ("Službeni glasnik općine
Kupres", broj 3/98) donijelo
ZAKLJUČAK

I.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Dr. Ivica Čičak

***
Temeljem članka 52. Statltta općine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98), a
po zaključku Mandatno-imunitetske komisije,

Općinsko vijeće pozdravlja i podržava povratak humanitarnih organizacija na područje
općine Kupres, a koje su spremne pomoći obnovi stambenih objekata, kako bi se žitelji
mogli useliti u svoje ratom porušene domove.
Očekuje se pomoć od međunarodnih humanitarnih organizacija da pomognu Kupres u obnovi gospodarstva, radi bržeg zapošljavanja,

1»)
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KUPRES, 05. PROSINCA 2000.

nošenja, a objavit
općine Kupres".

ostanka žitelja u Kupresu i povratak.

će

se u "Službenom glasniku

II.
Općinsko vijeće je mišljenja da su uklonjene
sve zapreke, glede djelovanja humanitarnih organizacija u Kupresu, zato očekuje veću pomoć
u donacijama i kreditnim sredstvima za pomoć
u svim sferama života, od obnove kuća, infrastrukture do oživljavanja gospodarstva.

Broj: 01-62/2000
Kupres, 04. rujna 2000. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

***
III.

Svu koordinaciju oko obnove provoditi u
dogovoru međunarodne organizacije sa načel
nikom općine i nadležnim Odjelima.

Na temelju članka 29. Statuta općine Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres", broj
3198), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj dana 23. listopada 2000. godine, donijelo
je

IV.

ZAKLJUČAK

I.

Općinsko vijeće

podržava pilot projekt obnove Malovana, uz dana obećanja UMCOR-a da
će uzeti u narednim programima obnove kuća u
vlasništvu Hrvata i Bošnjaka koji ne mogu useliti u svoje prijeratne kuće.

V.

·t

Zbog kratkoće vremena inicijativa Općin
skog odbora HSS-a Kupres, o izmjeni Zakona o
šumama i preustroju Javnog poduzeća "Šume
Hercegbosanske županije", ne može se staviti
na sjednicu vijeća koja je održana 23.10.2000.
godine.

Daje se suglasnost načelniku i nadležnom
odjelu iz ove oblasti da može potpisati ugovor
vezan uz program Malovan.

II.

VI.

Istu inicijativu uvrstiti u dnevni red vijeća
na prvoj sjednici. Inicijativu treba da razmotri
Općinski načelnik kako bi se mogla kvalitetno
razmotriti.

OpĆinsko vijeće preporučuje humanitarnim
organizacijama da prilikom odabira dobavljača i
izvođača radova uobzire domaće tvrtke, pod
jednakim uvjetima.

III.
Zaključak

stupa na snagu danom donošen-

ja.

VII.
Općinsko vijeće će

na svojim narednim sjednicama razmotriti problematiku vezanu za
povratak i obnovu.

Broj: 01-74/2000
Kupres, 14. studenoga 2000. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

VIII.
Općinsko vijeće

daje podršku načelniku općine da kontaktira i sa drugim humanitarnim
organizacijama koje mogu pomoći i obnovi i
povratku.
XI.

Ovaj

zaključak

stupa na snagu danom

đo-

***
Temeljem članka 52. Statuta općine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98),
Općinsko vijeće Kupres, na sjednici držanoj dana 23. listopada 2000. god. razmotrilo je nacrt
Programa rada Općinskog vijeća Kupres za period listopad 2000-listopad 2001. godine, te je
donijelo slijedeći

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUPRES
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ZAKLJUČAK

I.

STRANICA 6 - BROJ 3

tizacije dužna su najmanje svako pola godine
podnijeti izvješće poslovanja i tijeku ulaganja.i
realizaciji ugovora o formiranju mješovitog poduzeća.

Prihvaća

se nacrt Programa rada Općinskog
za period listopad 2000 - listopad 200l.
godine.

III.

vijeća

II.

U konačan prijedlog Programa rada Općin
skog Vijeća uvrstiti izvješće o radu Dječjeg vrtića u Kupresu.
Sve prijedloge i primjedbe vezane za Program dostaviti tajniku Vijeća i općinskom načel
niku u pismenoj formi, kako bi se mogle ugraditi u konačan prijedlog Programa.
III.
Zaključak

Podaci od strane R.J. "šumarstvo" su više
nego očiti. Ne samo da su Kupreškoj općini uzete šumske površine koje je posjedovala prije
rata, već je našu općinu kroz Zakon o šumama
Hercegbosanske šume razvlastilo od šume. Matičnom poduzeću je ukinut status poduzeća, a
J.P. "Hercegbosanske šume" i Vladi Hercegbosanske županije date su sve ingerencije u svezi
ove oblasti. Imajući na umu značaj ovog resursa
za razvoj općine Kupres predlaže se:
•
•

stupa na snagu danom donošen-

Preispitivanje mijenjanja šumskih granica
i njihovo vraćanje na prijeratno stanje.
Preispitivanje Zakona o šumama i mijenjanje odredbi u smislu vraćanja R.J. Šumarstvo u status poduzeća.

ja.

rV.
Broj: 01-81/2000
Kupres, 15. studenoga 2000. godine
Predsjedh1k Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

Predlaže se da se izmjenom zakonskih odredbi osigura transparentnost rada u javnom
poduzeću "ElektrodistribuC1ja" i "Telekomunikacije".

v.
***
Temeljem članka 52. Statuta općine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98),
Općinsko vijeće Kupres na sjednici držanoj dana 23. listopada 2000. god. razmotrilo je Analizu
stanja u oblasti gospodarstva i prijedloge mjera,
te je prihvatilo predložene
ZAKLJUČKE

I.

Usvaja se Analiza stanja u oblasti gospodarstva i prijedlozi mjera, kako slijede.
II.

- Da se preispitaju dosadašnji upravni odbori i u najgorem slučaju osvježe novim snagama.
- Da upravni odbori s poslovnim menadžmentom sačine analizu stanja u svom poduzeću i utvrde prijedloge mjera u cilju unapređenja
poslovanja.
- Sva poduzeća koja su ušla u proces priva-

U oblasti poljoprivrede i razvoja obiteljskog
gospodarstva imamo poražavajuće stanje. O
tome govore i podaci o poslovanju, ali i sva naša
saznanja za ovih pet godina.
Cijenimo da prije svega velike resursne površine pašnjaka i livada moramo hitno staviti u
funkciju razvoja i zapošljavanja. pri tome ne
smijemo svakako odobriti najlakše rješenje da
svoje agrarne resurse poklanjamo nekome drugome. Prije svega treba:
•
•
•
•
•

raditi na oživljavanju mini gospodarskih
farmi,
poticati i razvoJ većih farmi stoke,
osmišljavati koncept prerađivačkih kapaCiteta,
stimulirati proizvođače zdrave hrane,
biti otvoreni za ulaganja i zajednička ulaganja, ali na ekonomskim i uzajamno korektnim osnovama.
VI.

Svim gospodarskim subjektima treba pružiti pomoć u realizaciji njihovih raZVOjnih planova
i programa, kroz iznalaženje mogućnosti kreditiranja, zajedničkih ulaganja itd.

f,D.)
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Obaveza je

VII.

poduzeća

da se obnavlja i održa-

va.
Zaključak

stupa na snagu danom donošen-

ja.

II.

Broj: 01-83/2000
Kupres, 15. studenoga 2000. godine

Zaključak dostaviti J.P. "Hercegbosanske
šume" d.o.o. Kupres i R.J. Šumarstvo Kupres.

III.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

***

Temeljem članka 52. Statuta općine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98),
Općinsko vijeće Kupres na sjednici držanoj dana 23. listopada 2000. god. razmotrilo je Izvješće
o obnovi na području općine Kupres, te je donijelo slijedeći

Za sprovođenje ovog zaključka starat
Odjel gospodarstva i Odjel obnove.

Zadužuje se Odjel obnove da za narednu
sjedniCU Općinskog vijeća pripremi cjelovitu
analizu obnove na području općine Kupres od
1995. godine do sada, sa prijedlogom mjera.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

***

Temeljem članka 52. Statuta općine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98),
Općinsko Vijeće Kupres na sjednici držanoj dana 23. listopada 2000. god. donijelo je
ZAKLJUČAK

I.

II.
Zaključak

se

Broj: 01-84/2000
Kupres, 15. studenoga 2000. godine

ZAKLJUČAK

I.

će

stupa na snagu danom donošen-

ja.
Broj: 01-82/2000
Kupres, 15. studenoga 2000. godine
Predsjednik Općinskog vijeća

- Po pismenom zahtjevu Općinske izborne
komisije za financiranje izbora Vijeće je konstatiralo da Međunarodna zajednica, odnosno
OSCE provodi i financira izbore. U proračunu
nisu predviđena sredstva.
- Predmet proslijediti općinskom načelniku
da isti poslije provedenih izbora, ocijeni opravdanost ovog zahtjeva.

Dr. Ivica Čičak

II.
***
Zaključak

Temeljem članka 52. Statuta općine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98),
Općinsko vijeće Kupres na sjednici držanoj dana 22. kolovoza 2000. god. donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK

stupa na snagu danom donošen-

ja.
Broj: 01-85/2000
Kupres, 15. studenoga 2000. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

I.

***

Put Kupres-Kukavičko jezero osnovno je
sredstvo šumarstva. Isti je financiralo izgradnju
pomenutog puta, u knjigama poduzeća vodi se
kao osnovno sredstvo šumarstva.

Temeljem članka 52. Statuta općine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98),
Općinsko Vijeće Kupres na sjednici držanoj dana 23. listopada 2000. god. donijelo je

KUPRES, OS PROSINCA 2000

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUPRES

ZAKLJUČAK

I.

Pismena predstavka Zdenke Dumančić,
koju je uputila Općinskom vijeću, proslijediti
Komisiji za predstavke i pritužbe na daljnje
postupanje.
II.
Zaključak

stupa na snagu danom donošen-

ja.
Broj: 01-86/2000
Kupres, 15. studenoga 2000. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

***
Temeljem članka 52. Statuta općine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98),
Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
dana 05. prosinca 2000. godine razmotrilo je Analizu obnove na području općine Kupres u periodu od 1995.-2000. godine, te je prihvatilo predložene
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sastanak zainteresiranih humanitarnih organizacija u Kupresu, gdje bi se prezentirale naše
potrebe, a ujedno vidjelo namjera humanitarnih
organizacija u kojem vidu žele pomoći u obnovi
Kupresa.
4. Obzirom da na području općine Kupres
djeluje humanitarna organizacija UMCOR (na
žalost za sada samo za objekte u vlasništvu
manjinskih skupina), organizirati sastanak na
vrhu sa najvišim tijelima općine Kupres, kako bi
ih uspjeli uvjeriti u stvarno činjenično stanje na
terenu, istinskU volju aktualne sadašnje vlasti
za suradnjom i učinkovitosti, ne samo riječima
nego i djelima.
5. Pitanja problema obnove porušenih objekata, kako stambenih, gospodarskih tako i infrastrukturnih, podići na viši nivo počev od Županije do Federacije, kako bi i oni aktivno sudjelovali u rješavanju istih, te Kupres i kupreške
istinski razumjeli i skinuli sa naslovnih stranica
kao općinu kojaje ne kooperativna.
6. Pokušati angažirati postrojbe inženjerije
za raščišćavanje porušenih i ratom uništenih
objekata.
7. Prioritetno obuhvatiti obnovu sela koja
nisu bila predmetom obnove o proteklom periodu počev od Rastičeva, Suhove, Mrđebara,
Mlakve, Brda, Kukavica i Botuna.
III.
Zaključak

stupa na snagu danom dono-

šenja.
ZAKWUČKE

I.

Broj: 01-93/2000
Kupres, 08. prosinca 2000. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

Usvaja se Analiza pa području općine Kupres u periodu od 1995.-2000. godine i prijedlozi
mjera za daljnje aktivnosti obnove na području
općine Kupres, kako slijede.
II.

1. Stupiti u kontakt sa humanitarnim organizacijom LWF, obzirom da nije još definitivno
napustila ured otvoren na Kupresu kako bi se
ponovno angažirali na ovom području.
2. Tražiti kod odgovornih u Elektrodistribuciji na svim nivoima, kao i od humanitarnih organizacija, da pomognu u elektrifi.kaciji sela na
području općine Kupres.
3. Stupiti u kontakt sa donatorima (humanitarnim organizacijama) koje djeluju na području BiH da se uključe, kako u obnovu stambenih objekata, tako i u obnovu i pomoć ratom
uništenom gospodarstvu. Pokušati dogovoriti

***
Temeljem članka 52. Statuta općine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98),
Općinsko vijeće Kupres, na sjednici održanoj
dana 05. prosinca 2000. godine razmatralo je
prijedlog Programa rada općinskog vijeća Kupres za period studeni 2000-studeni 2001. godine,
te je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK

I.

Program rada dostaviti na prvu sjednicu
na usvajanje, nakon usuglaša-

Općinskog vijeća

SL"GŽBE!'lI GLASNIK
OPĆINE KUPRES
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vanja od strane predstavnika koje je imenovalo

KUPRES. 05

PROSI~CA

2000

III.

Vijeće_

Zaključak

Program rada

stupa na snagu danom donošen-

ja.

II.
Vijeća će

usuglasiti predsjednik Općinskog vijeću, općinski načelnik, tajnik
općinskog vijeća i predsjednici klubova parlamentarnih stranaka koje participiraju u radu

Broj: 01-97/2000
Kupres, 08. prosinca 2000. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

Vijeća.

III.

***

Usuglašeni prijedlog Programa tajnik Vijeća
dostavit će na prvu sjednicu Vijeća na konačno
usvajanje.

Temeljem članka 52. Statuta općine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98),
Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
dana 05. prosinca 2000. godine razmatralo je
zahtjev Aero kluba "Kupres", te je dOnijelo slijedeći

IV.
Zaključak

ZAKLJUČAK

stupa na snagu danom donošen-

ja.
I.

Broj: 01-96/2000
Kupres, 05. prosinca 2000. godine

Odjelu graditeljstva i prostornog uređenja
se zahtjev Aero kluba "Kupres" na
daljnje postupanje.
Odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
nadležno je u okviru svojih ovlasti izdavati potrebita odobrenja.
prosljeđuje

Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

***
Temeljem članka 52. Statuta općine Kupres
("'Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98),
Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
dana 05. prosinca 2000. godine razmotrilo je
Odluku o imenovanju ulice Gojka Šuška i spomen parka dr. Franjo Tuđman, te je donijelo
slijedeći

ZAKLJUČAK

II.
Zaključak

stupa na snagu danom

dono-

šenja.
Broj: 01-98/2000
Kupres, 11. prosinca 2000. goiline
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

I.

***
Inicijativa za donošenje odluke o imenovanju ulice Gojka Šušak i spomen parka dr.
Franjo Tuđman uslijedila je na svečanoj sjednici
povodom Dana općine. Inicijativa je legalna i
legitimna.
II.

U cilju zadovoljenja procedure, zaključeno je
da Komisija za imenovanje ulica i trgova bude
predlagač Odluke i da pripremljenu odluku
dostavI na usvajanje za jednu od narednih sjednica vijeća.

Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
dana 05. prosinca 2000. godine, razmatralo je
elektrifikaciju
naseljenih
mjesta
BlagajTrivunovići koja se nalaze na području općine
Kupres i Hercegbosanske županije.
Na sjednici vijeća nazočni su bili predstavnici SIMIC-a (Kanadski bataljon), koji su izravno zainteresirani za ovu problematiku jer kao
predstavnici međunarodne zajednice žele se
uključiti u obnovu infrastrukture na područjU
općine Kupres. Nakon uv6dnog obrazloženja i
razmatranja ove osjetljive problematike vezane
uz obnovu i popravak elektro mreže, Općinsko

KUPRES. 05 PROSINCA 2000

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUPRES

VIjeCe je temeljem članka 52. Statuta općine
Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres", broj
3/98) dOnijelo
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ležnim u općini sve potrebe priOritete u ovoj
oblasti, kako ne bi bilo nesporazuma u narednom periodu i vodeći računa o multietičnom
pristupu u obnovi.

ZAKLJUČAK

VI.

I.
Podržava se zaključak donesen 04. rujna
2000. godine broj: 01-62/2000 usvojen na sjednici
Općinskog vijeća, vezan za problematiku obnove na području općine Kupres.
II.
Općinsko vijeće

podržava napore općinskog
koje ulaže da se elektrificiraju sva naselja na području općine Kupres.
Ima još puno naselja koja nemaju dovedenu
električnu energiju, a to je glavni preduvjet za
brži povratak stanovništva svojim kućama.

Kadaje u pitanju konkretno postavljanje pitanja dovođenja niskonaponske mreže u BlagajTrivunoviće koji pripadaju općini Kupres, Vijeće je mišljenja da se to zajedno rješava sa dovođenjem niskonaponske mreže u sela Kute, Kukavice, Brda i Zvirnjaču. Jer takvim pristupom
bi se ispoštivao zaključak o jednakom odnosu
prema svima i tu bi se najbolje potvrdilo multietničko ulaganje i pomoć svim kojima je pomoć
potrebita.

načelnika

III.

Kupreška općina je siromašna i ratom razorena, te pored najbolje volje sama ne može riješiti ove goruće probleme. Zato očekuje veću
pomoć i razumijevanje međunarodne zajednice
i humanitarnih organizacija, da se uključe zajedno sa predstavnicima vlasti u razrješavanju
ovih gorućih i životnih pitanja koji se tiču povratka i opstanka na ovim područjima.
IV.
Općinsko vijeće i općinsko poglavarstvo pokazali su maksimalnu susretljivost, kada se radilo o projektu Malovan. Zato očekuje da se ispune obećanja i pomogne u obnovi stambenih
Jedinica i infrastrukture žiteljima hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. Jer dosadašnji projekti
koji su rađeni nisu uobziri1i potrebe ova dva naroda.

V.
OpĆinsko vijeće

je stajališta da međunarod
ne hUmanitarne organizacije trebaju konkretno
dogoVOriti i pismeno potvrditi zajedno sa nad-

t>

VII.

Pitanje pripajanja na elektro mrežu iz Republike Srpske naselju Blagaj - Trivunovići, Vijeće je mišljenja da to prelazi njegovu nadležnost, pa i nadležnost Hercegbosanske županije.
Tu se trebaju dogovoriti dva elektro sustava
Elektroprivreda Herceg-bosne i Elektroprivreda
Republike Srpske.
Vijeće ponovno insistira da se problem riješi
za sva sela koja nemaju električnu energiju i da
međunarodna zajednica pomogne da se ovaj
problem razriješi za dobrobit svih žitelja.
Ukoliko međunarodna zajednica pomogne u
rješavanju ovih problema za sve, Vijeće je mišljenja da će tada biti manje nesporazuma, a
polučit će se brži povratak i opstanak ljudi na
ovim područjima.
VIII.

Ovaj
nošenja.

zaključak

stupa na snagu danom do-

Broj: 01-101/2000
Kupres, ll. prosinca 2000. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr. Ivica Čičak

***

f)

