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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUPRES

KCPRES.30 OZl;JKA 2000

Temeljem članka 22 točka 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novinne Hercegbosanske županije", broj 4/98) i članka 29 stavak L
alineja 4. Statuta općine Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98) Općinsko vijeće
Kupres na sjednici dana 15. ožujka 2000 god.
donijelo je

Članak 1.

Kupres dodijeliti će ukupno 10 stipendija,
redOVitim studentima I, II, III., IV i V. godine
studija na visokim učilištima.
Stipendija se dodjeljuje na deset mjeseci
računajući od Ol rujna 2000 godine
Iznos stipendIje je 150 KM (stopedeset KM)
mjesečno.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu
stipendija imaju studenti kOji ispunjavaju sljedeće
uvjete.
•

Do donošenja

konačne

Odluke o usvajanju
proračuna općine Kupres za 2000. godine financiranje javnih rashoda općine Kupres vršit će se po
odluci Općinskog vijeća.

Privremeno financiranje potreba proračuna
općine Kupres za navedeno razdoblje vršit će se u
visini od 283.000.00 KM (slovima: dVjestoosamde·
settisuća KM).
Članak 3.

•
•

da nisu, osim iz opravdanih razloga
ponavljali godinu studija,
da su redoviti studenti 1., II , III., IV i V.
godine studija s ukupnom prosječnom
cjenom najmanje 3,0 odnosno 8,0 u dosadašnjem tijeku studiranja,
da studenti i njihovi roditelji imajU prebivalište na podruČjU općine Kupres,
da nisu stariji od 26 godina,
da ne primaju stipendiju ili kredit po drugom osnovu.
Članak 3.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

Ovlašćuje

se općinski načelnik i pomoćnik
za financije da do visine iz članka 2 ove
Odluke izvrši raspored ostvarenih prihoda na korisnike proračuna općme Kupres za navedeno
razdoblje
načelnika

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a primjenjivat će se od 01 siječnja 2000 godine
Odluka će se Objaviti u "Službenom glasniku
0pcine Kupres"
Broj. 01-06-6/2000
Kupres, 15 ožujka 2000 godine
Predsjednik

•

•

Članak 2.

RANICA:2 . BROJ I

jeće

ODLUKU
o privremenom financiranju općine Kupres za
razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2000.
godine

~l

l
2

Studij~ na kojima se studenti obrazUju za defiCitarna zanimanja u smislu ove odluke su. medicina, mformatika, matematika, veterina, geodezija, engleski l njemaćki jezik, likovna umjetnost
l glazba
Samo u slučajU jednakog broja bodova dva ili
VIše kandidata odlučit će se prema socijalnom
statusu kandidata
Djeca poginulih branitelja i studenti invalida
Domovmskog rata s najmanje 40 % utvrđene mvalidnosti, ostvaruju pravo na stipendijU neovisno
o bodovnOj Usti, ukoliko ispunjavaju uVjete iz
članka 2 ove odluke
Članak 4.

Općmskog vijeća

Dr [vica Čičak

***

Na temelju članka 16 Stavak l točke 2 Statuta općine Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98), Općmsko vijeće Kupres, na sjedmci održanoj 15 OŽUjka 2000 god donOSI

Svaki student, podnOSitelj prijave na natjećaj
za dodjelu stipendije. kOji ispUnjava uvjete iz
danka 2 ove odluke ima polaznu osnovicu od 20
bodova
Polazna osnovica uvećava se

ODLUKU
o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj 2000/01. godini
2

Članak l.

3
Za akademsku 2000/01 godinu

Općinsko

vi-

uspjeh u tijeku studiranja,
depcItarnost zanimanja (studija)

za sveukupm uspjeh na predhodnim
godinama studija (prosječna oCjena)
a) 3,1-3,5 (8,1-8,5)
5 bodova
b) 3,6-4,0 (8,6-9.0)
10 bodova
c) 4,1-4.5 (9,1-9,5)
15 bodova
d) 4,6-5,0 (9,6-10,01
20 bodova
za deficItarnost zammanJa (studIja)
30 bodova
za svaku zavrsenu godinu studija po
5 bodova

_

SLUŽBE:\fI GLAS~IK
OPĆINE KUPRES
(;lanak 5.

Postupak za dodjelu stIpendIja provest ce
KOmISija od 3 ćlana kOJu ce ImenovatI opcmski
naćelnik

elanak 6.

r...lI'Rr:<.. 111 OZt;.JKA ~OOO

Temeljem članka 29 Statuta općine Kupres
("SI glasmk općme Kupres', br 3/98), te danka 29
Zakona o privatIzaciji poduzeca ("SI novine F
BIH", brOJ 27:97 I 8/99) I Pravilnika o postupku
prodaje Imovme 1 dIOnica ill udjela poduzeća ("Sl
nOVllle F Bill', brOJ 19/98 i 15/991. OpĆinsko vijeće
Kupres, na sJedll1cI održanOj 15 ožujka 2000
godme, dom~elo je

KOmISIJa IZ danka 5 duzna JE'
1
2

3
4

raspIsa':.I natječaj za dodjelu stipendija,
PrIkUPIti prIjave 1 dokumente kandIda':.a,
sukladno kriterIjima I mjeniuna izraditi
bodovnu hstu,
prIpremIti ugovore o StipendIranjU, ko~ima ce se utvrditI prava I obveze opcmskog vI~eca i stipendIsta

ODLUKU

o prodaji POSIO"lih prostora općine u postupku
male privatizacije
Ćlanak 1.

U postupku male privatizaCIje prodajU se
poslovm proston općme 1 to

Ćlanak 7.

Nakon završetka studija stIpendIst JE' duzan
radItI na podrućJu op cine Kupres dvostruko VrIJeme prIman~a stlpendije
Ćlanak 8.

Ukollko stipendist ne odradI navedem staz,
dužan Je vratiti Cjelokupan iznos U roku od 12
mjeSeCI sa važecom bankovnom kamatom na
dugoročne kredite s početkom od dana kad odbIJe
ponuđem posao prema stručnoj spremI
Ćlanak 9.

Sredstva za provedbu ove odluke oSIgurana su
opcme Kupres za 2000 godmu

2

3
4
5

6
7

8

II proraćunu

Ćlanak 10.

Heallzaq;u ugovora o stIpendIranjU preuzet ce
udjel finanCIja Opcmskog vI~eca Kupres

9

"Modna kuća" - robna kuća, ul Kupreške
bOJne, neto pOVI šIne 222 m 2 I podrumskog
prostora površme :07 m 2,
bIvša trgovma "Vrbaspromet", ul Kralja
Tvrtka, neto površme od 97 m 2 ,
"Mesmca', Trg hrvatskih Vitezova, neto
povrsme 33 m 2 .
Prodavaonica "tepIha", ul Kralja Tvrtka,
neto površine 47 m 2,
Hodnik J bivšoj zgradi Narodnog univerziteta, u: Kralja Tvrtka neto površine 26
ln 2 ,
PapIrmca "Sprung', Trg hrvatskih vite·
zova, IlPt o površme 35 m 2 ,
VIdeoteka "Sara", Trg hrvatskih VItezova,
neto površme la m 2,
Poslovl1l prostor I u novoJ stambenoj
zgradi, ul K A Stepmca, neto površme 55
In 2 ,
Poslovm prostor II u novoJ stambenOj
zgradI, ul K A Stepmca, neto površme 55
m2
Č'lanak 2.

Ćlanak ll.

Posebmm aktom-pravIlmkom za
svakI<
akademsku godmu odredit ce se sto su deficitarna
Zalllmanja za tu godmu
Ćlanak

U post upku pnvatlzacl~e za poslovne prostore
opcme IZ tlanka ! OVP Odluke kao metoda prodaje utvrđUje se metod:l JAV~I:: DRA2BF:
hanak 3.

12.

Ova odluka stupa na snag'u danom donosenja,
a ob~avit ce se uSluzbenom glasmku opcme Kupres'
Broj 01-07-38-5'2000
Kupres, 15 OZUjka 2000 godme

Za poslovne prostore IZ članka love Odluke
po 1 ml iznOSI 1000,00 KM, slOVima
(tisucukonvertllnlmhmaraka)

poćetna cI~ena

('lanak 4.

Kao ovlaštem predstavmk opcme Kupres za
Javnu drazbu 1I11enuje se opclllski načelmk.
Predsjedmk Općmskog vijeca
Dr Ivica Ćtcak

:I>

**

(:lanak 5.

Metod placanja 35 7r U novcu I 65% U certifikatlIna

SLt;ŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUPRES

KUPRES. 30 OZUJKA 2000

STRANICA 4 - BROJ l

Članak 6

Članak 3,

Oni koji izlicitiraju poslovne prostore općine
ne mogu izvršiti upis u zemljišne knjige sve dok ne
izmire svoJa dugovanja po osnovu ugovora o
zakupu od drug1h poduzeća kao I svoJe obveze
prema jedinici lokalne samouprave·općmi

Metod plaćanja: 10% u novcu i 90% u certifikatima

Ćlanak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja,
a bit će objavljena u "Službenom glasniku opcme
Kupres".

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku općine Kupres"

Članak 4.

Broj:01-04-9/2000
Kupres, 15. ožujka 2000 godine

Broj. 01-04-8/2000
Kupres, 15 ožujka 2000 godine
Predsjednik
PredSjednik

Općinskog

vijeca

Dr Ivica Čičak

Općinskog vijeća

Dr Ivica Čtčak

***
***
Temeljem članka 29 Statuta općine Kupres
("Sl. glasnik općine Kupres", br 3/98), te članka 29.
Zakona o privatizaCiji poduzeća ("Sl novine F
BiH", broj 29/97 i 8/99) i Pravilnika o postupku
prodaje imOVine i dionica ili udjela poduzeća ("'Sl
novine F BiH", brOJ 19/98 i 15/99), Općinsko vijeće
Kupres, na sjednici održanoj 15 ožujka 2000.
godine, donijelo je

Na temelju članka 29. Statuta opĆine Kupres
("Službeni glasnik općine Kupres", broj 3/98),
Općinsko vijeće na sjedmci održanOj dana 15.
ožujka 2000 godine donijelo je

ODLUKU
o držanju stoke i peradi na području
Kupres
OPĆE ODREDB~

ODLUKU
o prodaji motela Adria-ski u postupku privatizacije
Članak l.

općine

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se
držanja stoke i peradi na podruČjU

naČin
općine

i uvjetI
Kupres

Motel 'Adria-ski" u postupku privatizacije
prodaje se metodom TENDERA

Članak 2.

Članak 2.

Svrha ove odluke je očuvanje i zaštita
okoline, te unapređenje uVjeta za normalan rad i život ljudi i građana općine Kupres

KriterIji tendera za
sljedeci.

2
3
4

motel 'Adria-ski"' su

Izgradnja objekta sa sljedećim sadržao
jima: restoran sa 400 mjesta, 240 lezajeva,
cafe bar, discoteka, 4 apartmana, terE'tana, četvero stazna kuglana, sportsko
nogometno igralište (vanjsko), dva zatvorena teniska igrališta, jedan zatvorem
bazen sa svom infrastrukturom, dva ski·
lifta dUŽine 1178 m, i bebi lift du Zine 211 m
u roku od tn do pet godina
(35 bodova)
Upošljavanje 30 djelatmka što ce biti
vezano dmamIkom realizaCIje ugovora
(35 bodova)
Cijena u iznosu od 699037,00 DEM - po
procjeni od strane stalnog sudskog
Vještaka građeVinske struke (25 bodova)
Uređenje okohSa u iznosu od 100000,00
DEM u roku od tn do pet godma
(5 bodoval

čovJE'kove

Članak 3.

Ovom odlukom obveZUjU se sva pravna I
lica te osobe kOJe se pnvremeno nalaze na
podrućjU općine Kupres
fizićka

Članak 4.

Držanje stoke i peradi na podrUČjU općine
Kupres dozvoljeno je na način kako je to regulirano u ovoj odluci.
Ćlanak 5.

Na užem

područjU

grada Kupresa, odnosno
regulacionim planom
zabranjeno je držanje stoke I peradi

podrUčja

obuhvaćenog

•

SL"(;ŽBE~[ GLASNIK
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K [;J'RES. 30 Ol.LJKA 2000

OPĆINE KUPRES
Članak 6.

dana objavljiVanja u "Službenom glasniku
Kupres"

Zabranjeno je stvaranje i držanje đubrišta na
cjelom području iz članka 5 ove odluke

općine

BrOj: 01-02-1-7/2000
Kupres, 15. ožujka 2000 godme

Članak 7.

PredSjednik Općinskog vijeća
Dr Ivtca Čičak

Na ostalom područJu općine dozvoljeno je
držanje stoke i peradI s tim da štale, svmjci, đu
brišta ispunjavaju sljedeće uVjete
•

•

.-

•

da se redovIto cIste s tim da đubnšta
moraju biti izrađena u betonu, tako da ne
ugrožavaju otpadnim vodama okolni
teren
da budu udaljeni min 8 m od susjednog
objekta i javnih prometnica u selima i
zaseocima.
da se kreče dva puta godiŠnje i to u vrijeme od 01-15 svibnja, a da se naročito
održavaju od 01.06 -01.09 tekuće godme

Organizirani peradarnici, SVInjCi i slično formskog tipa uzgoja mogu se graditi izvan naselja,
odnosno najmanje 100 m udaljeni od najbliže
stambene zgrade.
Udaljenost od javnog puta mora biti min 50

* **
Na temelju članka 146 Zakona o zdravstvenoj
zaštiti ("Službene novme F BIH", broj 29/97),
OpĆinski načelmk donosi
ODLUKU

o imenovanju mrtvozornika
Članak l.

Dr Ivica Čičak iz Kupresa, imenuje se za
mrtvozornika za osobe umrle na teritoriju općine
Kupres
Članak 2.

m

Naknada za obavljanje tog posla
posebnim ugovorom

Članak 8.

Komunalni inspektor može povodom prijave
ih po službenoj dužnosti zabraniti držanje domaćih životinja na području gdje je to dozvoljeno
ukoliko držanje domaćih životinja ne udovoljava
propisanim sanitarno-higijenskim uVjetima ili
ukoliko se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanovima ili narušava izgled okoline

VlasniCi odnosno držioci stoke i peradi dužni
su stoku kOJU su držali ili nabavili do stupanja na
snagu ove odluke odstraniti sa podrUCja na kojIma je zabranjeno držanje stoke l peradi prema
odredbi članka 4 ove odluke u roku od 90 dana od
dana stupanja na snagu ove odluke
Članak 10.

•
•

kaznom od 250·1000 KM kaznit
lli druga fizička osoba

Članak 3.

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

OpCinski načelmk
MIlan Rastegorac Komo, dipl. oec

***
Bosna i Hercegovina
FederaCija Bosne l Hercegovine
HERCEGBOSANSKA ZUPANIJA
OPĆINA KUPRES
OPĆINSKI NAČELNIK

KAZNENE ODREDBE
Novčanom

je

BrOj' 02·37-30/2000
Kupres, 13 OŽUJka 2000 godine

Članak 9.

se za prekršaj

određena

Odjel finanCIja
će

poduzeće

ako postupi suprotno odredbi ćlanak 5 i
članka 6. Odluke,
ako se ne predržava odredbi članka 7
Odluke
Članak ll.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana, od

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA

PERIOD OD 01.01.-31.12.1999.
PRIHODI

Prihodi od poreza
2 Neporezni prihodi
3 Tekuće potpore

488460,51
118268,93
527679,59

UKl..:'PNI PRIHODI:

1.132.409.03

SIXŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUPRES

KCPRES.30 OŽUJKA 2000

RASHODI

***

Plaće i naknade troškova
uposlenih
2 Putm troškovi
3. Izdaci za energiju
4 Izdaci za komunalne usluge
5. Nabava materijala
6 Izdaci za usluge prijevoza i
goriva
7. Izdaci za tekuće održavanje
8. Izdaci za opravku Doma
zdravlja Kupres
9 IzdaCi za asfalt!. cesta promet
sig i javnu rasvjetu
10 Izdaci za održavanje cesta u
zimskom perIodu
11 Izdaci za Spomen obilježje
12 IzdaCi bankarskih usluga i
usluga platnog prometa
13 Ugovorne usluge
14 Potpore neprofitnim organizacijama
15. Potpore javnim poduzećima
16 Doznake korisnicima Pro-

452.919.01
8351 60
2461676
3473080
2410945
44867.26
838034
27500 OO

4750892
407671
6073702
2264127
1000 OO
17144710

1.344.995.11

PRIHODI:
RASHODI:

1.134.409.03
1.144.995.11
210.586.08

Napomena:

- Plaće i naknade uposlenih 12/98
- Plaće korisnika Proračuna 12/98
- IzdaCi za el energIju predhod·
mh godina
- IzdaCi za PTT usluge predhod·
mh godma

2954876
811755
1874654

UKUPNO RASHODI PREDHODNIH GODINA

74.591.98

18 179 13

135.994.10

ISKAZ O KAPITALNIM IZDACIMA

AdaptaclJa zgrade
Mlotorno vozilo AUDI C4
Kompjutorska oprema
Uredski strojevi
Ugrađena oprema
Oprema sa prijenOS podataka

24451.87
31 58664
1566260
1.731 OO
850 OO
385830

BrOJ 01·28/2000
Kupres, 30 OZUjka 2000 godine
Predsjednik

Proračuna općine

Kupres za 2000,

godinu
I - OPĆE ODREDBE
Članak l.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja
općine Kupres za 2000
godinu (u
daljnjem tekstu' Proračun) upravljanje prihodima
i rashodima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.
Proračuna

Članak 2,
OpĆi dio Proračuna se sastOji od bilance prihoda i rashoda te računa financiranja. a posebni
diO sadrŽi detaljan raspored rashoda po proračunskim korisnicima i vrsti izdataka,
U bilanci prihoda i rashoda iskazuju se
porezni i neporezni prihodi i drugi prihodl i
primici te izdaCi utvrđem za finanCiranje Javnih
rashoda na razini općine na temelju zakonskih i
drugih propisa

II - IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Struktura viška rashoda sastOji se od

UKUPNO RASHODI TEKUĆE
GODINE:

ODLUKU
o izvršavanju

13.887.20

UKUPNO RASHODI:

VIŠAK RASHODA:

Na temelju članka 14 Zakona o osnovama lokalne samouprave ("Službene novine F BiH", broj
6/95) i Zakona o Proračunu FederaCije BiH
("Službene novine F BiH", broj 20/98>. Općinsko
vijeće Kupres, na sjednici održanOj dana 30 ožujka 2000 godine. donosi

387221 67

računa

2
3
4
5
6

STRANICA 6 - RRC)] l

Članak 3,

Sredstva Proraćuna oSlguravaJu se proraćun
skim korisnicima (U. daljnjem tekstu, koriSmci)
koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za
nositelje sredstava na pOjedmim POZlCljama
Korisnici koriste proraćunska sredstva samo
za namjene koje su određene Proračunom i to do
visine utvrđenih u njihovom Posebnom dijelu
Članak 4.

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu
sa SVOjim godišnjim financljskim planom, a po dinamici utvrđenOj tromjesečmm i mjeseČnim planovima
Članak 5.•

KOrIsnici moraju pri dogovoru o uvjetima za
ispunjavanje obveza kOji se podmirujU iz Proraćuna, uzimati u obzlr utvrđenu dinamiku prlllva
i odliva sredstava
Članak 6.

Općmskog VijeĆa

Dr lvtea Čtćak

Postupak nabavke inveStiCIjskih dobara

l

us-

•

SIXŽBE~I GLASNIK
OPĆINE KUPRES

"1RA"'ICA 7 - BRUJ I

luga inora se obavljati u skladu sa propisima
nabavke roba 1 usluga i ustupanja radova

godme dOnijelo je
ODLUKU
o visini naknade za građevinsko zemljište II pojedinim Zonama (pročišćen tekst)

Članak 7.

Odjel finanCija izvršava tromjesečne i mjefinancijske planove po kOrIsnicima i
izdacima sukladno raspoloživIm sredstvima čIme
se ujedno utvrđuje dinamika izvršavanja Pro-

I. OPČE ODREDBE

sečne

Članak 1.

računa

Ovom Odlukom o visini naknade za građeVin
sko zemljište (u daljem tekstu Odluka), određUje
se naknada po zonama za

Članak 8.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa,
poveca djelokrug lli nadležnost korisnika što
zahtjeva i povećana sredstva ill se osnuje novi korismk, sredstava za njegove troškove osiguravaju
se u tekUĆOJ rezerVI Proraćuna, °a odobrava ih
OpĆinski načelnik sa svojim pomoćnicima
Ako se tijekom godine, na temelju propisa,
umanji djelokrug ill nadležnost korisnika, što
zahtjeva smanjenje sredstava il: se korisnik ukine,
neutro šena sredstva za njihove troškove prenose
se u tekucu rezervu ili na kOrIsmke kO~1 preuzmu
njiliove poslove
Članak 9.

•
•
•

dodijeljeno građevinsko Zemljište,
naknada za uređenje građevmskog zemljišta,
renta na građevmsko ZemljIšte
Članak 2.

Popuste predViđene ovom ovom Odlukom
nemogu koristiti SVI om kOJI su do sada koristili
popuste po bilo kojem osnovu (kod liCitiranja
poslovmh prostora )
II. ZONE GRAĐEVINSKOG ZEMILISTA

Sav prIkupljem 1 naplaćem Javm novac, koji
pnpada Proračunu, obvezno se uplaĆUje na glavm
račun prihoda Proračuna
Članak

Članak 3.

Ovom Odlukom
Zemljiste

utvrđUJU

se tri zone za

građeVinsko

10.

Nadzor nad finanCijskim, materijalnim i raču
novodstvemm poslovanjem konsnika, te nad zakomtošću l svrsihodnom uporabom proračullskih
sredstava obavlja Odjel finanCIja
Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a prunjenjlvat će se za fiksalnu 200d godmu
Broj 01-22/2000
Kupres, 30 ožujka 2000 godine
Predsjedmk

KLPRFS 30 OZUKA 2000

2

3

PRVA ZONA - gTađevinsko zemljište koje
obuhvaca RegulaclOnl plan Kupres,
DRUGA ZONA - građeVinsko ZemljIšte
kOje se nalaZI u industrijskoj zom,
TRECA ZONA - građevmsko zemljIšte na
teritOrIjU opcme Kupres gdje postOjI mogućnost gradnje' na seUma, uz maglstralm
put, na atraktIvmm lokaCIjama za Vikend
naselja

III. NAKNADA ZA DODJELU GRAĐEVINSKOG
ZEMLJISTA

elanak 4.
OpĆinskog VIjeĆa

Dr IVlca Ćtcak
* **

Na temeljU ćlanka 52 Statuta opcine Kupres,
na temeljU Članka 41 i članka 42 Poslovmka o
radu OpĆinskog VIjeĆa, sukladno sa Zakonom o
građevmskom Zemljistu ("Sl llst SR BiH', brOJ
34/86, 1190, 29/90 i 3193). OpĆinsko VijeĆe Kupres na
svoJoJ SjedniCI održanoJ dana 30 ,ožujka 2000

Visina naknade za dodjeljeno
Zemljište po Zonama

gTađevmsko

I PRVA ZONA građevmskog zemlj:sta - visina
naknade je 6 KM/1 ml
II DRUGA ZONA građevmskog zemljišta
Vlsma naknade je 5,3 KM!1 m 2
III TRECA ZONA građevmskog zemljišta Vlsma naknade je 2.5-4,5 KM/1 m 2

elanak 5.

U postupCIma dodjele

građeVinskog

ZemljIšta

SLUŽBE!'i'1 GLASNIK
OPĆINE KUPRES

KUPRES. 30 OŽl:JKA 2000

(članak 5. Odluke o građevinskom Zemljištu br.
01/1-37/98 od travnja 1998. godine) po utvrđenim
zonama građevinskog zemljišta članak 3. može se
utvrditi posebna cijena za specifična građevinska
zemljišta tj građevinska zemljišta kOja karakterizira posebna položajna pogodnost kao i zainteresiranost kupaca.
Građevinsko zemljište kojemu cijenu utvrđUje
KOmisija ne podlježe renti
Cijenu utvrđuje komiSija koju imenuje opĆin·
ski načelnik.

IV_ NAKNADA ZA

UREĐENJE

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Članak 6.

Visina naknade za
zemljišta po zonama:

•

•

uređenje

građevinskog

PRVA ZONA građevinskog zemljišta. visina naknade je 3,75 KM/1 m 2 •
DRUGA I TREĆA ZONA, naknada za
uređenje
se ne naplaĆUJe, troškove
uređenja snosi graditelj

V. VISINA NAKNADE ZA GRAĐEVINSKO
ZEMLJIŠTE U POSTUPKU IZVLAŠTENJA

•
•
3
•
•
4.
•
•
5.
•
•
6.
•

Članak 9.

Renta se plaća na građevinsko zemljište po
osnovu prirodnih pogodnosti, već izgrađene komunalne infrastrukture (voda. kanalizacija, put.
asfalt, telefon, struja). a koje nisu rezultat ula·
ganja korisnika ili vlasnika zemljišta

•

ViSina naknade za građevinsko zemljište u
postupku izvlaštenja (eksproprijacije) po zonama:
1. PRVA ZONA građeVinskog zemljišta - visina
naknade je 3 KM/l mZ
II DRUGA ZONA građevinskog zemljista
visina naknade je 2,6 KMJ1 mZ
III TRECA ZONA građevinskog zemljišta
viSina naknade je 1,25·2,25 KMJ1 m 2
Građevmsko

zemljište koje je predmet
izvlaštenja (eksproprijacije) posebno će se definirati odlukom o utvrđivanjU općeg interesa
zbog kojega se provodi postupak izvlaštenja (eksproprijaCije)

•
•
b)

•
•
•

VI. MJERILA - KRITERIJI. KATEGORIJE STANOVNIŠTVA I POPUSTI

Svaki provedeni mjesec mnOŽi se sa 1,25 i
pridodaje postotku invalidnosti.
Ratni VOjni invalidi iznad 85% invalidnosti
imaju popust u visini postotka invalid·
nosti
Sudionici Domovinskog rata
Maksimalni popust 70%, koji su proveli 56
mjeseci u postrojbama.
Svaki provedeni mjesec množi se sa 1,25.
Obitelj Civilnih žrtava rata
supružnik popust 60%,
roditelji i djeca popust 60%.
Brojnije obitelji
četvoro i više djece popust 50%,
svako dijete iznad četvrtog. popust 10%.
Raseljene osobe
popust 40%

VII. RENTA NA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

a)
Članak 7.

STRA"'ICA 8 - BROJ I

Za potpuno uređeno građeVinsko zemlji·
šte'
PRVA ZONA građevinskog zemljišta .
visina naknade za rentu je 2Q% od na·
knade za dodjelu predmetnog zemljišta
DRUGA ZONA građevinskog zemljišta .
visina naknade za rentu je 10% od
naknade za dodjelu zemljišta.
TREĆA ZONA građevmskog zemljišta·
ne plaća se naknada za rentu
Za nepotpuno izgrađeno građevinsko ze·
mljiste
PRVA ZONA građevinskog zemljišta .
visina naknade za rentu je 10% od naknade za dodjelu predmetnog zemljišta
DRUGA ZONA građevinskog zemljišta·
visina naknade za rentu je 5% od naknade
za dodjelu zemljišta.
TREĆA ZONA građevinskog zemljišta ne plaća se naknada za rentu.
VIII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 8.

Popusti se odnose samo na dodjelu
skog zemljišta iz ćlanka 4

Članak 10.
građevm

Obitelji poginulih l nestalIh branitelja 100 %.
•
popust ima samo jedan član obitelji
2 Ratni Vojni invalidi
•
MakSimalni popust 85%
•
Popust u visini postotka invalidnosti
uvecan za brOj provedenih mjeseci u pos·
trojbama.

Rentu na građeVinsko zemljište ne plaćajU
kategorije stanovništva iz članka 8. ove Odluke
Članak 11.

Ova Odluka regulira naknadu za dodjelu i
zemljišta kao i rentu. a
odnOSi se na zemljište koje obuhvaća Regulacioni
plan za grad Kupres

uređenje građeVinskog

••

SLUŽBE~I GLASNIK
OPĆINE KUPRES

STRANICA 9 - BROJ I

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
uzeta je kao minimalna, a odnosi se za izgradnju
vodovodne mreže (1 km), skidanje humusa I nasipanje pješčanog tampona (2 km), i nabavku
kanalizaCIjskih cijevi dužine 2 km
Članak 12_

- - - --

Kt:PR[S. 30 OŽ:CJKA 2000

-----------

predloženom rješenju Regulacionog plana_
Ćlanak 2.

Sastavni dio ove Odluke
rješenje Regulacionog plana

je

predloženo

Ćlanak 3.

Kod predlaganja ove Odluke Predlagač se
vodio kriterijima nužne infrastrukturne izgradnje i
socljalno-ekonomskog položaja stanovništva, te
naknadu za uređenje građevinskog zemljišta
odredio kao minimalnu, a naknadu za dodjelu
zemljišta uz maksimalne popuste odredio kao
minimalnu Kod visine naknade, nije se uZlmala u
obzir naknada za izvlaštenje (ekspropnjaCiju)

(

..•

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u "Službenom glasniku općine Kupres"
Obrazloženje

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
općine Kupres" Za njeno provođenje zadužuju se
nadležne službe za upravu, Za geodetske i
imovinsko-pravne poslove, Graditeljstvo i prostorno uređenje i Obnovu i razvitak.

Korisnik k č. 14/3, Andeiko Markovlć, sm IlIje
lZ D Vukovska prodao je Nedjeljku Slmić Ivanovom lZ Kupresa svoju građevmsku parcelu tj k. Č
14/3 l na njoj vecim djelom lzgrađene temelje all
manjlm dijelom lzgrađene na k e 14/2 kOja se vodi
na Općini Kupres, a na kojOJ nema UknjIŽenO
pravo korištenja Korisnik je doblO odobreI1je za
izm~enu Regulacionog plana po kojemu bi se dio
k Č 14/2 odcjepio i dodjello njegovoj građevinskoj
parceli
PreostalI dio k č 14/2 Je male površme l nema
dovoljnu površinu za normalnu građevmsku parcelu te se ona u cjelosti pndodaje k č 14/3 sa iStočne strane, a sa zapadne strane k č 14/3 se
odUZima dio i pridodaje zapadnoj građevinskoj
parceli, kao na predloženom rješenju izmjene
Zbog svega napnjed navedenog odlučeno JE'
kao u ćlanku love Odluke

Broj 01 -031-3-19/2000
Kupres. 30 OŽUjka 2000 godme

BrOJ" 01-31-3-25/2000
Kupres. 30 OŽUjka 2000 godine

Članak 13_

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važlti Odluka o visinama naknade za građevinsko
zemljište Općinskog vijeća Kupres br. 01/1-4/99,
od 18. travnja 1999 god
Članak 14.

Predsjednik

Predsjednik Opcmskog VIjeCa

Općinskog vijeća

Dr [vica Čičak

Dr [vica Čičak

***

*" * '*

Na temeljU članka 52. Statuta općine Kupres,
41 I članka 42. Poslovnika o radu Općin
skog VIjeĆa Kupres, a na temeljU članka 21 Stavak
2 Zakona o prostornom uređenju CNarodne novine Hercegbosanske županije", broj 14/98). članka
15 Zakona o građenju ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 14/98), članka 121. Zakona
o upravnom postupku ("S.:--.1 F BiH", broj 28/98),
Općinsko vijeće na SjedniCl održanOJ dana 30
ožujka 2000 godine domjelo je

Na temeljU č~anka 52 Statuta općme Kupres,
41 i članka 42 Poslovmka o radu Općin
skog vlJeća Kupres, a na temelju ćlanka 6 Zakona
o prostornom uređenju ('Narodne novme Hercegbosanske župalllJe". brOJ 14/98), članka 16 Zakona o građenju ("Narodne novme Hercegbosanske županije", broj 14/98), Opcinsko vijeĆe Kupres
na sJedmcI održano] dana 30 OŽUjka 2000 godme
dOnijelo je

ODLUKt.:'

o obavljanju djelatnosti prostornog uređenja za
općinu Kupres

članka

o

određivanju

oblika gTađevinske parcele po
službenoj dužnosti

ćlanka

ODLt.:'KU

Ćlanak 1.

Ćlanak 1.

Dio k č 14/3, pov 615 m 2, Z K U 1592 i k č
14/2, pov 599 m 2 , Z K U 1441, kOje se vode u K O
Kupres, čine jednu građevinsku parcelu kao na

Povjerava se JOSlpU DumanCIC dipl ing arh za
glavnog i odgovornog projektanta za lzradu prostorno planske dokumentaClje I ldejnih. glavmh

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUPRES

KUPRES. 30 OZUJKA 2000

projekata za općinu Kupres.

STRANICA lU - BROJ 1

godine donijelo je

Članak 2.

ODLUKU
o određivanju građevinskog zemljištaRegulacionog plana tj. namjeni površina za
vikend kuće

Povjerava se IPZ-u "AR-PROJEKT" d o o Trg
Josipa Bana Jelačića 1 kao glavni nositelj djelatnosti prostornog uređenja i projektiranja za
općinu Kupres.

I. OPĆE ODREDBE
Članak l.

Članak 3.

Imenovani su dužni sukladno zakonima
utvrditi uvjete uređenja općinskog prostora, racionalno i svrhovito kOrištenje građeVinskog i
drugog zemljišta, voditi računa o zaštiti okoliša,
zaštiti spomenika kulture kao i posebno vrijednih
dijelova prirode u Općini.

Ovom Odlukom
zemljište i to, u:

•

•

građevinsko

na dijelu k.č 14617, pov 29900 m 2, Z K U
330, K.O. Kupres, kao na kopiji katastarskog plana i planu namjene površinaRegulacionom planu,
predviđeno građevinsko ZemljIšte se nalazi između starog puta koji vodi preko
Stožera za Koprivnicu i odvojka za Ledića

2. U KOMPLEKSU VIKEND NASELJA ČAJUSA

•

Zadužuje se općinski načelnik za sklapanje
ugovora kao i definiranje projektnih zadaća uz
prethodnu konzultaciju nadležnih općinskih
službi.

•

Članak 6.

na dijelu k.č. 17/1, pov. 4951439 m 2 , Z K.U
88, K.O MALOVAN, kao na kOPijI katastarskog plana i planu na,mjene površinaRegulacionom planu,
navedeno građevinsko zemljište nalazI se
na navedenoj katastarskoj čestici u K O
Malovan uz granicu sa K O Kupres tj
graniči sa k.č. 1310/2, k.ć 1293/9 i druge
k.č. kao na kopiji katastarskog plana

Prilog' kopija katastarskog plana-plana namjene površina tj plan parcelaCije za naselja iz
točke 1. i točke 2
II. GRAĐEVINSKO ZEMLJISTE ·'LEDIĆA

Broj. 01-23-23/2000
Kupres, 30. ožujka 2000 godine

KUĆE"
Ćlanak

2.

PredSjednik 0pcinskog vIjeca
Dr Ivtca Čičak

OdređUje

A

***
Na temelju članka 52 Statuta općine Kupres,
41. i članka 42 Poslovnika o radu Općin
skog vijeĆa Kupres kao l na temelju članka 13.
Stavak 3 i članka 15 Zakona o građevinskom
zemljištu ("'Sl list SR BiH--, brOj' 34/86, 1190, 29/90,
3193), članka 20 i članka 21 Stavak 2 Zakona o
prostornom uređenju C'Narodne novine Hercegbosanske zupanije", broj 14/98), OpĆinsko vijeće
Kupres na sjednici održanOj dana 30 OŽUjka 2000.

•

Kuće.

Članak 5.

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

se

l. NASELJU LEDIĆA KUĆE

Članak 4.

Nadležne općinske službe su dužne pružiti
suradnju i ustupiti raspoloživu dokumentaciju_
Imenovani će sagledati raspoloživi fond projektne dokumentaCije, kao i predložiti izmjene i
dopune, te za izmjene provesti proceduru javne
rasprave-predložiti Općinskom vijeću na usvajanje, u roku od 6 (šest) mjeseci.

određUje

B

ćlanka

se

građevinsko

zemljište na dIjelu'

k č 14617, pov. 29900 m 2 , Z K U 330, K O
Kupres, kOje se u ZemljišnOJ knjizi vocil
kao:
općenarodna Imovma <Državno-zemljiSrn
fond) sa 5/6, malodobna Zumra Beclrbegović umrlog Mustafe sa 1/6
Ćlanak 3.

Navedeno
uz

građeVinsko

zemljište određUje se
zemljište pnvatmh

već postojeće građeVinsko

•

SLUŽBE:"lI GLAS~IK
OPĆINE KUPRES

STR;\\JICA II . BROJ l

posao, ImajU pravo na nadoknadu za
pre kovremeni rad

vlasnika na kOjima su izgrađene ili započete
vikend kuće (osamnaest parcela).
Navedeno zemljište određuje se u svrhu lakšeg
rješavanja zajedničkih potreba, komunalne infra·
strukture, vode, eL energije, održavanja prohodnosti puteva u zimsko vrijeme budUĆih i sadašnjih
vlasnika vikend kuća.
Članak

4_

Zbog razmjernog suvlasmčkog odnosa u
navedenoj katastarskoJ čestiCi za naselje Ledića
Kuće, kOji je namijenjen parCelaCIji parcelirat će
se stvarni djelOVI poštivajUĆi zakonska prava i
VOlJU Zumre BeĆirbegovIć i njemh nasljednika kOJI
su suvlasnici sa 116 navedene povrŠine Prema
Regulacionom planu predViđeno je 16-22 građev
mskih parcela, pov 520-620 m 2, kao na planu parcelaCije
III. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KOMPLEKSU VIKEND NASELJA "ČAJUŠA"
Članak

V. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 8.
OpĆinske sluzbe dužne su poštivati sve važeće
propise iz ove oblasti u protivnom za kršenje propisa po Zakonu snose odgovornost

Članak

BrOJ 01/1-31-3-24/2000
Kupres, 30. OŽUjka 2000 god
PredSjednik Opčinskog vijeĆa
Dr /vlca Čtćak

5_

se građevinsko zemljište za izgradnju IV, V, VI etape vikend naselja Čajuša, suko
ladno dosadašnjoj izgTadnji I, II, III etape,
građevinska parcela za Vikend kUĆice na dijelu

B

k.č

27/1. pašnjak, ploče, Razdolje, pov
4951439 m 2 , Z K U 88 K O Malovan
kOje se vodi kao. Općenarodna Imovina sa
111 dijela

Sukladno dosadašnjoj I, II, III. etapi, svaka
pOjedinačna etapa može Imati 35-50 građevinskih
parcela pov 320-410 m 2
IV_ OSTALE ODREDBE
Članak

6_

OVIm Regulacionim planom određena je detaljna namjena površma za građevinske parcele,
kao i naČin povezival1ja sa prometnom ikomunal·
nom mfrastrukturom
Članak

***

•
•
•
•

Na temeljU danka 52 l članka 6. Statuta
Kupres ("Službeni glasnik opČine Kupres",
bro~ 3/98), članka 41 i članka 42 Poslovnika o
radu Općinskog VIjeĆa Kupres, Opčmsko vijeĆe
Kupres na svojoj sjedniCI održanoj dana 30. ožujka
2000 god donijelo je
opĆine

ODLUKU
o usvajanju grba i zastave

parcelacije prema planu, kao i postupka
dodjele,
izdavanje odobrenja za građenje kao i
nadzor nad građenjem,
Izradu izvedbenih elaborata za priključak
na prometnu i ostalu infrastrukturu,
za prekovremeno angaziranje kao i obavljanje poslova kOji ne spadaju u redovni

Kupres

Grb Općine Kupres je štitastog oblika (po·
luokrugli) kOjega eme četiri polja podjeljena
pleterom Gornje desno polje i donje lijevo su
crveno·srebrenaste kocke a gornje hjevo crvene
bOje sa detaljem sa pečatom stare Župe Kupres iz
1802 godme, a donje desno polje je plave bOJe na
kOjemu je nacrtana ruka VIteza sa mačem, kao i
natpIS "Kupres'
Članak

Općme

općine

Članak 1.

7_

ZadUŽUJU se nadležne stručne službe
za provođenje ove Odluke tj

9.

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

Određuje

A

KUPRES. 30 OZeJKA 2000

2.

Zastava je podjeljena na cetirI polja koja dijeli
pleter na grbu
Gornje desno polje l donje lijevo polje na
zastavi su bIjele bOje
Gornje hjevo polje je crvene bOje, a donje
desno polje je plave bOje
Clanak 3.
Ovim člankom predstavljajU se usvojeno grarješenje Grba i Zastava

fičko
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SLUŽBENI GLASNIK
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OPĆINE KUPRES

GRB

•
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Članak 4.

Ovo usvojne rješenje je odabrala komisija
Opcinskog vijeĆa imenovana Rješenjem broj: 011155/98 od 09 rujna 1998 god. prema raspIsanom
Javnom natjećeju za izvedbu grba i zastave broj
0111-52/99 od 17 rujna 1999. god.
Članak

_.

šenja, a objavit
općine Kupres.

------

će

se u "Službenom glasniku

BrOj' 01-40-27/2000

Kupres, 30 ožujka 2000. god
Predsjednik

6.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono-

Općinskog vijeća

Dr Ivica Čičak

5.

Zadužuje se općinski naćelnik da prema
raspisanom Natječaju isplati nagrade za I ,II i III
rjesenje
Članak

-

Obrazloženje
komisije)

(izvješće

Naprijed navedena KomIsIja je temeljem
raspisanog Natječaja, većinom glasova odabrala
I , II. i III rješenje od dvadeset prispjelih radova,
ćiJa su imena autora podnesena u zatvorenim ku·

SLlJŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUPRES

SIRANICA 13 - BROJ l

vertama pod šiframa.
Imenovana KomiSija je konzultirala širi krug
ocjenjivača te odabrala tri najbolja rješenja a
imena nagrađenih autora utvrdila otvaranjem Šifriranih kuverta na sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 30 ožujka 2000 godine
Imena nagrađemh autora su:
I nagrada, rad pod šifrom "UR TOeKA"
autora Hrvoja DumanČića iz Zagreba,
II nagrada, rad pod šIfrom "221099" autora
Marka DropuljiĆa iz Zagreba,
III nagrada, rad pod šIfrom "ARTUR" autora
Mladena StOjiĆa iz Rijeke
Usvojeno rješenje je autora Hrvoja Dumančic
iz ZagTeba, kao grb l zastva općine Kupres
Detaljm podaCI o nagrađemm autorima kao i o
ostalim autorima i rješenjima nalaze se u glavnom
izvješcu komisije
Upotreba grba i zastave regulirati će se
posebnim pravilnikom

3.

5

6

7

•
Bagarić

dipl. ing

... * *
Na temelju

52 Statuta Općine Kupres,
42 Poslovnika o radu Općin
skog VijeĆa Kupres, na temelju članka 16 Zakona
o prometu nekretnma ("SL list SR BiH", broj 38178,
4/89, 29/90, 22/91, 3/93, 18/94 i 33/94), a na zahtJev'
članka

41

članka

1 članka

HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA "NAPREDAK" - Podružnica Kupres, Općinsko Vijeće
Kupres na sjedniCi održanOj dana 15 ožujka 2000
god donijelo je
RJEŠENJE

o dodjeli prava korištenja nekretnina
Dodjeljuje se pravo kOrIštenja nekretnina
kao:

označenih

•
•

2
•
•

k. č 75/5, kućiš':-e sa kućom (nadzornićka
zgTada puteva), Pov 750 m 2 Z K U 95,
K O Kupres, u korist
HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA
"NAPREDAK" PODRUŽNICA KUPRES
sa 111 dijela, kOje se do sada vode kao
Općenarodna imovma, organ upravljanja
UPRA VA ZA PUTEVE N O S u Bugojnu.
(UpiS iz 1953 godme)
OpĆinski Sud u TomislavgTadu, Zemljišno-knjižni ured Kupres uknjlžit će pravo
korištenja nekretnina označenih kao
k. č 75/5, kUĆište sa kućom (nadzornićka
zgrada puteva), Pov 750 m 2 Z K U 95,
K O Kupres, u korist
HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA
"NAPREDAK" PODRUŽNICA KUPRES

objekat predstavlja graditeljsko
na prostoru Općine Kupres sa
kraja XIX 1 poćetka XX stoljeća
Austrijska gradnja
Korisnik nekretnina iz točke 1. i točke 2.
ovoga rješenja dužan je konzultirati
stručnu institUCIjU za zaštitu spomenika
kulture, kao i prIbaviti elaborat za adaptaCiju izrađen i potpisan od ovlaštene in:
stitucije
Korisnik nekretnina iz točke l i točke 2
dužan je zatraŽiti odobrenje za adaptaCiju, kao i p rilo ziti elaborat adaptaCije u
nadležnoj upravnoj službi Općine Kupres
Troškove donošenja ovoga rješenja snosi
korisnik u čiju korist se donosi ovo
rješenja u viSini od 100 KM
Vrijednost nekretnina na kOje se dodjeljUje pravo korištenja Je
zemljišta
6 375,00 KM
+
renta 20%
(1 275,00 KM)
objekta
40.000 OO KM
što ukupno iznosi
47.650,00 KM
!';akon pravosnažnosti ovoga rješenja
Općmski Sud u Tomislavgradu, Zemljišno·knjiŽni ured Kupres uknjižit će pravo
kOrIštenja u kOrIst Imenovanog iz točke 1
i točke 2 ovoga rješenja
~avedem

nasljeđe

Predsjednik KomiSije
Zoran

sa III dijela
Poslije uknjižbe prava korištenja na nekretninama iz točke 1 i točke 2. ovoga
rješenja HKD "Napredak" podružnica Kupres, stječe pravo adaptaCIje kuće kao i
kUĆišta

4.

8

U Kupresu, 27 ožujka 2000 godine

KUPRF.S.30 OlLJKA 2UUO

•
•
9

Obrazloženje
HKD "Napredak" IZ Kupresa obratio se OpĆin
skom Vijecu Kupres tj nadležnom Odjelu geodet·
skih, katastra i Imovinsko-pravnih poslova sa
za!1tjevom bro]' 08/1-475-17/99 od 19 studenog
1999 godme za dodjelu zgrade u uliCi Matice
Hrvatske l, za potrebe društva U zahtjevu se na·
vode potrebe drustva upravne prostorije, dJelo,
vanje glazbene škole, potrebe KUD-a, stipendiranje đaka i studenata. okupljanje članova
društva u cilju ostvarivanja godiŠnjeg kulturno
obrazovnog plana i programa kao i programsklh
načela KUD·a, i dr
KUD "Napredak" u zahtjevu navodi da zgradu
do sada nitko ne kOrIsti, te da se nalazi u devastiranom stanju, te da namjerava obnoviti zgradu
cijeneĆI njenu starost kao 1 gTaditeljske VrIjednosti
ImajUĆI u Vidu naprIjed navedeno u ciljU oču
vanja i spašavanja od propadanja graditeljskog
nasljeđa Općine Kupres, odlučeno je kao u izreci
rješenja

Vrijednost objekta i zemljIšta iz točke 8 Izreke
rješenja procjenila je OpĆinska kOmISija za proCjenu građevinske 1 prometne VrIjednosti nekretnina sukladno sa važeĆIm propiSIma, rješenje brOj.
OS/236-11/2000 od 8 03 2000 godme

SLUŽBENI GLAS~IK
OPĆINE KUPRES

KLPRI:s. 30 OZLJKA 2000

Pouka o pravnom lijeku'
Protiv ovoga rješenja moze se izjaviti zalba u
roku od 7 dana od dana donošenja Zalba se dostavlja poštom ili neposredno u zgradi Općine,
Opcinskom Vijeću Kupres tj nadležnom Odjelu
geodetskih, katastra l Imovinsko-pravnih poslova
Broj 01-31-7-4-2000
Kupres, 15 ožujka 2000 godine
Predsjednik

Općinskog

VIjeCa

Dr Ivica Čičak

***
Na temelju članka 52 Statuta općine Kupres,
41 l 42 Poslovnika o radu Općmskog vijeca, članka 47 Zakona o građeVinskom zemljištu
('SL tst SR BiH", broj 34/86, 1/90, 29/90, 3/93).
Općinsko vijeće Kupres na sjedmCi održanoj dana
15 ožu~ka 2000 god donijelo je
.
članka

RJEŠENJE

o dodjeli prava korištenja građevinskog zemljišta
radi građenja

•
•

2
3

4
5
•
•
•
6

Dodjeljuje se pravo kOrištenja neizgrađe
nog građeVinskog zemljišta označenog
kao
k č 20/2, površme ~ 100 m 2, K O Kupres,
k ć 23/3, neplodno-gradiHšte, povrŠine 900
m 2 , Z K U 893, K O Kupres, u korist
1 J K P "Kupres" iz Kupresa, sa 1/2 dijela,
2 Vatrogasnog doma Kupres, sa 1/2 dIJela, na koje je do sada UknjiZenO pravo
konštenja ~'Općina Kupres sa 111 dIjela
Navedeno ZemljIšte dodjeljUje se bez
naknade
Danom donošenja ovog rješenja prestaje
vazIti rješenje o dod.Jeli napnjed navedenog zemljIšta u konst Vatrogasnog doma
Kupres. brOJ 04114-475-29 l 89 od 8101990
godine
Troškove donošenja ovog Rješenja snOSI
osmvae
Vqjednost nekretnma IZ toćke 1 na kOJe
se dodjeljUje pravo konštenja na građev
mskom zemljištu radi građenja je
zemljišta
17 000,00 KM
započetog objekta
29964.00 KM
što ukupno Iznosi
46 640,00 KM
Nakon pravomoenosti ovoga rješenja
Opcmski Sud u TomIslavgradu. ZemljIsnO-knjlZm ured Kupres Uknjlzlt će pravo
koriStenja građevinskog Zemljista u korist
imenovamh iz toćke 1 ovoga rješenja
Obrazloženje

J K P "Kuprf's~' iz Kupresa obratilo se opemskom VljCCU Kupres tj nadležnom Odjelu geodetskih. katastra i imovmsko-ptavnih poslova sa

')IRN,-,[CI\ : ~ - BR!)I I

zahtjevom dodjele predmetnog ZemljIšta kao l
nastavka izgradnje započetog Vatrogasnog Doma
Kupres s obrazloženjem neposjedovanja vlastItog
upravno-poslovnog prostora tj SjedIšta poduzeca,
a kojemu je Općina osnivać kao i Vatrogasnom
domu Kupres.
Sukladno sa Člankom 47 Zakona o gTađevm·
skom zemljištu po kOjemu Skupština Opeme
dodjeljuje građevmsko zemljište pravmm osobama za građenje poslovmh prostonla, ImajUCl u
Vidu javne komunalne potrebe kao i usluge odlučeno je kao u izreci
Zbog nemogućnostI dovršetka izgradnje
zgrade Vatrogasnog doma Kupres, a zbog potrebe
J RP "Kupres" iz Kupresa za upravno-poslovnim
prostorom, kao i zbog djelatnosti vatrogastva
kOJU obavlja J K.P "Kupres" iz Kupresa, dodjeljUje
se pravo korištenja u konst J K P "Kupres IZ Kupresa sa 112 dijela
K č broj 20/2. površme 1100 m 2, upisana je u
Iskaz I za K O Kupres. kao put te je Odlukom
Skupštine opcme Kupres brOJ 01·023-60i90 od
08101990 izgubila SVOjstvo Javnog dobra tj nekretnme u JavnoJ upotrebI te je dodjeljeno pravo
konštenja u korist opcme Kupres sa 111 dijela
Vrljednost započetog objekta do prvog
stupnja horizontalnog zatvaranja kao i ZemljIšta
procjenila je OpĆinska komiSIja za procjenu
građevmske i prometne vnjednosti. sukladno
važeclm propisima. Rješenje broJ OS/236-12/00 od
08 03 2000 godine
Protiv ovog rješenja mje dopuštena zalba all
se može pokrenuti upravn: spor kod Zupamjskog
Suda u Livnu u roku od 30 dana od dana
donošenja ovoga rješenja
BrOj 01-31·3-3/2000
Kupres, 15 OŽUjka 2000 godine
PredsJedmk

Općmskog

VIjeCa

Dr Ivzca Clćak
**

e

;---:a temeljU članka 29 Statuta opcme Kupres
(Sluzbem glasmk opĆ'me Kupres~, brOJ 3'981. tp
članka
78
Zakona o osnovnom školstvu
(Narodne novme Hercegbosanske župamje . broJ
4/98). a po zahtjPvu školskog odbora OS Fra MIroslava Džaje Kupres. Opcmsko vIJeee Kupres na
sJedmci održanOj dana : 5 ozujka 2000 godme
donijelo je
RJEŠENJE

o davanju suglasnosti za imenovanje ravnateLja
1 Daje se suglasnost za ImenOVanje Marka
Tovi1a. nastavnika iz Kupresa. za ravnatelja Osnovne škole Fra Miroslava DzaJe u Kupresu
2 Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a ObjaVIt ce se u Sluzbenom glasmku
opeme Kupres

SLUŽBE~I GLASNIK
OPĆINE KUPRES

<;fRANICA IS . BROJ l

Broj: 01-07·38·8/2000
Kupres, 15 ožujka 2000 godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr [vica Čtčak

***
Na temelju članka 52 Statuta općme Kupres
("Sl glasnik općine Kupres", broj 3/981 i članka 41.
i 42. Poslovnika o radu 0pcinskog vijeća Kupres,
članka 47 i članka 15. Zakona o građevinskom
zemljištu ("Sl list SR BiH", broj 34/86, 1190, 29/90 i
3/93), članka 20 Zakona o prostornom uređenju
("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj
14/98), te članka 139 i članka 121 Zakona o
upravnom postupku ("Sl novine F BiH", broj 2/98)
Općinsko vijeće Kupres na SjedniCi održanoj dana
30 ožuJka 2000. god, a na zahtjev Nedjeljka
Simića (Ivanova) iz Kupresa, donijelo je
RJEŠENJE
o dodjeli prava korištenja na građevinskom
zemljištu radi građenja
1.

•
•
2

3

4

5

6

Dodjeljuje se pravo korištenja na građev
inskom zemljištu:
Nedjeljku Simić smu Ivanovom iz Kupresa sa 111 dijela,
označeno kao k č. 14/2, pov 599 m 2, z k u
1441, koja se vodi u KO Kupres
Općmski sud u TomislavgTadu - ZemljišnoknJiži ured u Kupresu uknjižit će
pravo korištenja radi građenja u korist
imenovanog iz točke jedan ovog rješenja.
Nedjeljko Simić dužan je platiti naknadu
za dodjeljeno zemljište u iznosu od
3594,00 KM
Nedjeljko Simić dužan je platiti rentu za
dodjeljeno zemljište u iznosu od 359,40
KM
Posllje pravomoćnosti ovoga RJešeDja
Općinski sud
u Tomislavgadu-Zemljlšnoknjižni ured u Kupresu uknjižit če
pravo kOrIštenja u korist Imenovanog kao
u točki 1 i 2 ovog Rješenja
PrIje pOdiZanja ovog rješenja Imenovani Je
dužan na raćun opcine Kupres uplatiti
navedene iznose kao u točki 3 i 4. ovog
rješenja
OBRAZLOZENJE

Nedjeljko Slmlc Ivanov iz Kupresa obratio se
zahtjevom Općinskom vijecu Kupres tj nadležnom Odjelu geodetskih, katastra l Imovinsko·
pravnih poslova za dodjelu naprijed navedenog
građevinskog Zemljišta kOJe
prema važećem
Regulacionom planu ćini njegovu građevmsku
parcelu, te uz zahtjev brOj: 08·31·3·3/2000, prIlOŽiO:

•
•

Kopiju katastarskog plana
Odluku Skupštine 0pcine brOj 02/023-

Kl :PRE". 30 071JJKA 2000

191/90 od 12031991 god na ime Anđelka
Markovic kOja se odnosi na izmjenu
Regulacionog plana po kojOj se priznaje
pravo građenja na dijelu k.č 14/2, KO.
Kupres koja je predmet dodjele ovoga
rješenja sukladno sa Odlukom O V Kupres brOJ 0111-31-3-25/2000 od 30. OŽUJka
2000 godine

Renta na predmetno zemljište, koje se dodjeljuje uzeta je u postotku 10% od naknade za
dodjelu predmetnog zemljišta, prema odluci o
naknadi za građevinsko zemljište broj 0111-47541199 od 21.061999 godine.
Imajući u Vidu dosljedno i zakonito provođenje Regulacionog plana odlučeno je kao - u
Izreci rješenja
PRAVNI LIJEK
Protiv ovog rješenja nije dopuštena talba, ali
se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana
od dana donošenja kod Zupanijskog suda u Livnu.
Broj: 01/1-31-3-26/2000
Kupres, 30 ožujka 2000. god
PredSjednik

OpĆinskog vijeĆa

Dr [vtca Čičak

* * lt:
Temeljem ćlanka 52 Statuta općme Kupres
("Sl glasnik opĆine Kupres", broj 3/981, Općinsko
VljeĆe Kupres na sjednicl održanoj 15 ožujka 2000
godine donijelo je
ZAKLJUCAK
I.

ZadUŽUje se opcinski načelnik da iznade fi·
nancljska sredstva. kOJU bl se usmjerila za ohrazovanje ućenika sedmog l osmog razreda za predmet informatika
II,
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
ObjaVIt ce se u "Službenom glasmku općine Ku·
pres'

BrOj 01·14/2000
Kupres, 15 OŽUjka 2000 godine
PredSjednik

OpĆinskog

Dr [uzca Čzčak

***

vijeCa

SLt;ŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUPRES

K l;PRFS. 30 07CJKA 2000

Temeljem članka 52 Statuta općine Kupres
("Sl glasmk općine Kupres", broj 3/98), Općinsko
vijeće Kupres na SjedniCi održanoj 15 ožujka 2000
godine donijelo je

STRA"<ICI\ 16· BRU.I 1

II.
Zaključak

objavlt
pres"

će

stupa na snagu danom donošenja, a
se u "Službenom glasniku 0pcine Ku·

ZAKLJUČAK
I.

Zadužuje se općinski načelnik gosp Milan
Rastegorac, da u SUradnji sa nadležnim institucijama i Ministarstvom realizira rad zemljiŠnO knjižnog ureda u Kupresu, te da za narednu sjednicu pripremi o tome izvješće

Broj' 01·15/2000
Kupres, 15 OŽUjka 2000 godine
PredSjednik Općmskog vijeća
Dr lmea Čičak

***

