GODINA XVII.

KUPRES 2014. GODINA

BROJ: 30

SADRŽAJ
PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog
organa uprave općine Kupres.........................................4

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu izbora kandidata
na upražnjene pozicije predsjednika i članova upravnog
vijeća u javnoj ustanovi ˝Hrvatski dom˝ Kupres
i članova Školskog odbora Osnovne škole ˝fra Miroslava
Džaje˝..............................................................................4
ZAKLJUČAK...............................................................5
ZAKLJUČAK...............................................................5
ZAKLJUČAK...............................................................5
ZAKLJUČAK...............................................................5
ZAKLJUČAK...............................................................6
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju regulacionog
plana Kupres ..................................................................6
ODLUKA
o načinu izdavanja lokacijske dozvole na područjima koja
nisu obuhvaćena Regulacijskim planom općine
Kupres..............................................................................7
ODLUKA
o obilježavanju i uređivanju grobišta iz II. Svjetskog rata
na području mjesta Ogledala-Kukavice..........................7
SUGLASNOST.............................................................8
ZAKLJUČAK...............................................................8
RJEŠENJE
o formiranju popisnog povjerenstva općine Kupres za
popis stanovništva, kućanstava i stanova BiH 2013.......8
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti na odluku o odabiru najpovoljnije
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta ............................9
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog
zemljišta.........................................................................10
RJEŠENJE .................................................................13
RJEŠENJE .................................................................14
ODLUKA
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju obavijesti o nabavi
- tenderu za "Vršenje usluga prijevoza đaka od kuće do škole i od
škole do kuće za 2013./2014. - u godinu" .........................16

ZAKLJUČAK.............................................................16
ZAKLJUČAK.............................................................16
ZAKLJUČAK.............................................................16
ZAKLJUČAK.............................................................17
ZAKLJUČAK.............................................................17
IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KUPRES
ZA 6/2013 GODINU..................................................18
ZAKLJUČAK.............................................................23
ZAKLJUČAK.............................................................23
ZAKLJUČAK.............................................................23
ODLUKA....................................................................23
RJEŠENJE
o imenovanju školskog odbora......................................24
ZAKLJUČAK.............................................................24
ZAKLJUČAK.............................................................24
ODLUKA
o uređenju okoliša oko umjetne akumulacije na rijeci
Milač..............................................................................25
ODLUKA
o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Kupres ima
pravo davatelja stana na korištenje..............................25
ODLUKA
o rješavanju pravnog statusa građevina izgrađenih bez
odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera
na području općine Kupres...........................................29
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Upravnog vijeća javne ustanove
˝Hrvatski dom Kupres˝..................................................32
ODLUKA
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju obavijesti
o nabavi - tenderu, vezano za Lot 1 - „Vršenje usluga
na zimskom održavanju asfaltiranih gradskih ulica i
odvoz snijega ukupne dužine 10.372 m“, Lot 2 - „Vršenje
usluga na zimskom održavanju seoskih puteva i ulica
od Magistralnog puta M-16 prema istoku dužine 29.885
m“, Lot 3 - „Vršenje usluga na zimskom održavanju
puteva u vikend naselju „Čajuša 1“ dužine 1.500 m i
„Čajuša 2“ dužine 4.200 m“ i Lot 4 - „Vršenje usluga na
povremenom čišćenju snijega po nalogu dužine 27.500 m
za 2013./2014. - u godinu“............................................32
ZAKLJUČAK.............................................................33

Stranica 2

KUPRES, 2014.

SADRŽAJ
ZAKLJUČAK.............................................................33
ZAKLJUČAK.............................................................33
ZAKLJUČAK.............................................................34
ODLUKA
o usvajanju Master plana razvoja turizma za područje
Kupresa..........................................................................34
ODLUKA
o usvajanju Strategije razvitka poduzetništva
Općine Kupres za razdoblje 2013-2020. godine...........34
ODLUKA
o privremenoj lokaciji tržnice........................................34
ODLUKA
o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres po zahtjevu JP
„Elektroprivreda HZHB“d.d.Mostar............................35
ZAKLJUČAK.............................................................35
ZAKLJUČAK.............................................................36
ZAKLJUČAK.............................................................36
ZAKLJUČAK.............................................................36
ODLUKA
o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres po zahtjevu JP
„Elektroprivreda HZHB“d.d.Mostar............................36
ZAKLJUČAK.............................................................37
ZAKLJUČAK.............................................................37
ZAKLJUČAK.............................................................37
REBALANS OPĆINE KUPRES ZA 2013............38
ODLUKA
o izvršenju proračuna Općine Kupres za 2013 ............42
ODLUKA
o privremenom financiranju Općine Kupres za razdoblje 1.
siječnja 2014. do 31. ožujka 2014. godine....................44
SUGLASNOST...........................................................44
RJEŠENJE..................................................................45
ZAKLJUČAK.............................................................45
ZAKLJUČAK.............................................................45
ZAKLJUČAK.............................................................46
PROGRAM RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA 2014.GODINU......................................................46
ZAKLJUČAK.............................................................52
ZAKLJUČAK.............................................................52
ZAKLJUČAK.............................................................53
ZAKLJUČAK.............................................................53
ZAKLJUČAK.............................................................53
ODLUKA
o naknadi za dodijeljeno i izuzeto građevinsko zemljište i
utvrđivanju osnovice za visinu rente.............................53
ZAKLJUČAK.............................................................5
ODLUKA
o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke važećeg
regulacionog plana Kupres po zahtjevu Tinke Svalina iz
Kupresa..........................................................................56
ODLUKA
o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke važećeg
regulacionog plana Kupres po zahtjevu Hikmeta
Dženanovića iz Kupresa................................................57

ODLUKA
o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke važećeg
regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja
„Čajuša“-Kupres..........................................................57
ODLUKA
o izmjeni odluke o utvrđivanju radnog vremena u
ugostiteljskoj djelatnosti, turističkoj djelatnosti, djelatnosti
obrta i srodnih djelatnosti, trgovinskoj djelatnosti, igara za
zabavu i igara na sreću na području općine Kupres ..... 58
ODLUKA
o brisanju prava posjeda...............................................58
ODLUKA
za utvrđivanje katastarskog prihoda za područje općine
Kupres............................................................................59
ZAKLJUČAK.............................................................60
RJEŠENJE..................................................................60
RJEŠENJE..................................................................61
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju pravnog
statusa Javnog komunalnog poduzeća„Kupres“ d.o.o.
Kupres............................................................................61
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju pravnog
statusa Javnog poduzećaVeterinarska stanica d.o.o.
Kupres............................................................................62
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa
Javnog poduzeća Radio Kupresd.o.o. Kupres..................62
RJEŠENJE
o razrješenju članova Skupštine javnih poduzeća kojima
je općina osnivač...........................................................63
RJEŠENJE
o izboru članova Skupštine javnih poduzeća kojima je
općina osnivač...............................................................63
ZAKLJUČAK.............................................................64
PRAVILNIK
o postupku procjene (analize) interne organizacije
općinskog tijela uprave i sistematizacije radnih mjesta
državnih službenika i namještenika u općinskom organu
uprave općine Kupres....................................................64
INTERNI PRAVILNIK
o postupku direktnog sporazuma...................................65
ODLUKA
o pokretanju postupka analize privatizacije..................67
ZAKLJUČAK.............................................................67
PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
za period siječanj 2014. - prosinac 2014. godine..........68
PREGLED TEMA IZ PROGRAMA RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2014. GODINU..........71
PRORAČUN OPĆINE KUPRES ZA
2014 GODINU............................................................74
ODLUKA
o izgradnji mrtvačnice...................................................80
ODLUKA
o izmjeni statusa nekretnine..........................................81
ZAKLJUČAK.............................................................81

Stranica 3

KUPRES, 2014.

SADRŽAJ
RJEŠENJE
o razrješenju tajnika Općinskog vijeća.........................82
RJEŠENJE
o izboru v.d. tajnika Općinskog vijeća ..........................82
RJEŠENJE..................................................................82
RJEŠENJE..................................................................84
RJEŠENJE..................................................................85
RJEŠENJE..................................................................86
RJEŠENJE
o razrješenju članova Općinskog izbornog povjerenstva.....87
ODLUKA
o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana
Općinskog izbornog povjerenstva Kupres....................87
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje i identifikaciju
slobodnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
kojim upravlja općina Kupres.......................................88
ODLUKA
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju obavijesti
o nabavi - tenderu za nabavku tonera za općinsku upravu
Općine Kupres za 2014. godinu....................................89
ZAKLJUČAK.............................................................89
ZAKLJUČAK.............................................................90

ZAKLJUČAK.............................................................90
ZAKLJUČAK.............................................................90
ZAKLJUČAK.............................................................90
ZAKLJUČAK.............................................................90
ZAKLJUČAK.............................................................91
ZAKLJUČAK.............................................................91
ZAKLJUČAK.............................................................91
ZAKLJUČAK.............................................................91
ODLUKA
o poljoprivredno-kulturno-športskoj manifestaciji Dani
kosidbe na Kupresu „Strljanica“..................................92
MIŠLJENJE...............................................................93
PRETHODNA SUGLASNOST...............................93
RJEŠENJE
o imenovanju članova Općinskog izbornog
povjerenstva...................................................................93
ODLUKA....................................................................94
ODLUKA
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju obavijesti
o nabavi - tenderu za "Izvođenje radova na rekonstrukciji
prometnice na potezu: "Begovo selo" - Š.R.C. "Stožer" Vrana.............................................................................94

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KUPRES
IZDAJE: Općinsko vijeće Kupres / UREĐUJE: Ivo Ćurković
TISAK: GRAFIKA - Tomislavgrad / IZLAZI: Po potrebi

KUPRES, 2014.

Stranica 4

Na temelju članka 20. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji BiH (˝Službene novine Federacije
BiH˝ broj 35/05), članka 15. Stavka 1. točke 8. Zakona o
načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH( ˝Službene
novine Federacije BiH˝ broj 49/06), Uredbe o pravima
i dužnostima državnih službenika HBŽ (˝Narodne
novine HBŽ ˝ broj 3/11), Uredbe o poslovima osnovne
djelatnosti iz mjerodavnosti organa državne službe koje
obavljaju državni službenici (˝Službene novine Federacije
BiH˝ broj 35/04), članka 7. Zakona o namještenicima u
organima državne službe u Federaciji BiH (˝Službene
novine Federacije BiH˝ broj 49/05), Uredbe o dopunskim
poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne
djelatnosti iz mjerodavnosti organa državne službe koje
obavljaju namještenici (˝Službene novine Federacije BiH˝
broj 69/05), članka 13. Pravilnika o osnivanju i ustrojstvu
općinskih službi za upravu općine Kupres broj 02-02-121/13 od dana 31.01.2013. godine, i članka 39. stavaka 1.
točke 12. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik općine
Kupres˝ broj 20/08) Općinski načelnik donosi

Na temelju članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(˝Službene novine Federacije BiH˝ broj 34/03), članka 4.
Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupka izbora kandidata
za konačno imenovanje u regulirana tijela Općine
Kupres (˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 12/05),
članka 15. Zakona o principima lokalne samouprave F
BiH (˝ Službene novine F BiH˝ broj 49/06) u postupku
provođenja javnih natječaja za za izbor i imenovanje
predsjednika i članova upravnog vijeća ˝Hrvatski dom˝
Kupres, i za izbor članova školskog odbora Osnovne
škole ˝fra Miroslava Džaje˝ Općinski načelnik donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu izbora
kandidata na upražnjene pozicije predsjednika i
članova upravnog vijeća u javnoj ustanovi ˝Hrvatski
dom˝ Kupres i članova Školskog odbora Osnovne
škole ˝fra Miroslava Džaje˝
I.

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
jedinstvenog organa uprave općine Kupres
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog
organa uprave općine Kupres broj 02-02-1-22/13
dopunjava se članak 17. točka 1. na način da se iza opisa
poslova dodaje tekst kako slijedi:
˝Uvjeti za obavljanje poslova su:
•
Stupanj školske spreme:VSS – VII stupanj
• Vrsta školske spreme: Pravni fakultet
• Radno iskustvo: 5 (pet) godina
• Položen stručni ili javni ispit
• Poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: osnovna djelatnost
Grupa poslova: stručno operativni
Složenost poslova: najsloženiji
Status: Državni službenik
Pozicija radnog mjesta: Rukovoditelj temeljne
ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći državni
službenik-Načelnik službe
Broj izvršitelja: 1 (jedan)˝
Sve ostale odredbe predmetne točke ostaju iste.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se na oglasnoj ploči općine Kupres i Službenom
glasniku općine Kupres.
Broj: 02-02-1-210/13
Kupres, 02.07.2013. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr. vet. med.
***

Imenuje se povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata za upražnjene pozicije po raspisanim javnim
natječajima broj 02-05-184/13 od dana 11.06.2013. godine
i 02-38-185/13 od dana 11.06.2013. godine (objavljeni u ˝
Službenim novinama F BiH˝ broj 47/13) u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

Miro Lovrić-predsjednik
Miro Pašalić-član
Dario Čičak-član
Josipa Kusić-član
Sanja Čuturić-član
II.

Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja je
pregledati prijave prispjele na natječaj za izbor kandidata
na upražnjene pozicije predsjednika i članova upravnog
vijeća JU ˝Hrvatski dom˝ Kupres, i članova školskog
odbora Osnovne škole ˝fra Miroslava Džaje˝ koji su
objavljeni u ˝ Službenim novinama F BiH˝ broj 47/13,
od dana 19.06.2013.godine, sačini listu sa užim izborom
kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po
potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi
intervju sa kandidatima i nakon toga putem pismene
preporuke predloži rang-listu sa najboljim kandidatima
općinskom načelniku na daljnje razmatranje.
III.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.
Broj: 02-05-218/13
Kupres, 09.07.2013. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr. vet. med.
***
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Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 12. srpnja 2013. godine,
razmatralo je Izvješće o uspjehu u Srednjoj školi „Kupres“
na kraju nastavne 2012/2013 godine. Nakon rasprave
Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-26-1-104/13
Kupres, 12. srpnja 2013. godine

Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće je prihvatilo Izvješće o uspjehu u Srednjoj školi
„Kupres“ na kraju nastavne 2012/2013 godine.
II
Tražimo od Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture
i športa HBŽ da Srednjoj školi Kupres pomogne kao
srednjoškolskoj ustanovi s posebnom skrbi. Naći načina
da se dozvole manja razredna odjeljenja, cijeneći značaj
Srednje škole za opstanak žitelja Kupresa.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118 Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 12. srpnja 2013. godine,
razmatralo je Informaciju o položaju mladih na području
Općine Kupres. Nakon rasprave Vijeće je donijelo
slijedeći
Z A K LJ U Č A K
I

III
Izvješće dopuniti s uspjehom u izvanškolskim
aktivnostima na raznim natjecanjima sa postignutim
rezultatima.
IV
Općinske organe, privredne subjekte, građane i
nastavničko vijeće pozvati na javnu raspravu da se donesu
prijedlozi i mjere vezane za Srednju školu Kupres. Ovu
aktivnost provest će Općinski načelnik i nadležna služba.
V
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

Vijeće je prihvatilo Informacija o položaju mladih na
području Općine Kupres.
II
Ispoštivati zaključke Općinskog vijeća vezano za
izmjenu odluke o građevinskom zemljištu i pitanju
mladih.
Radi poboljšanja rada športskih klubova formirati
krovno sportsko društvo.
Uvesti strože kontrole o točenju i prodaji alkoholnih
pića mlađima od 18 godina.
Veći nadzor u kasnim satima na ulicama u cilju
sprečavanja opojnih sredstava.
Dodijeliti prostor Udruzi mladih i vijeću mladih.
III

Broj: 01-38-1-102/13
Kupres, 12. srpnja 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 12. srpnja 2013. godine,
razmatralo je Informaciju o radu Šumarije Kupres. Nakon
rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće se upoznalo s Informacijom o radu Šumarije
Kupres i konstatiralo da Šumarija Kupres redovito
dostavlja tražena izvješća Općinskom vijeću, kao najvišem
općinskom tijelu.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-13-1-105/13
Kupres, 12. srpnja 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 12. srpnja 2013. godine,
razmatralo Izvješće o obnovi na području Općine Kupres.
Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I

KUPRES, 2014.

Stranica 6

Vijeće se upoznalo s Izvješćem o obnovi na području
Općine Kupres za period od 1995-2013. godine.
Vijeće je stava da obnova na području općine Kupres
još nije završena.

stambenih i stambeno-poslovnih objekata ograničena je
na prizemlj, kat i potkrovlje, a za objekte kolektivnog
stanovanja (stambeno i stambeno-poslovnih) planirana
katnost je P+2 do P+4+P.

II

Članak 3.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-36-1-103/13
Kupres, 12. srpnja 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Mijenja se članak16. i glasi: “Prilikom davanja
urbanističko tehničkih uvjeta organ će se pridržavati
slijedećih mjera:
• položaj objekta odrediti prema danim regulacionim
i građevinskim linijama
• poštovati zadane kote i visine (katnost)
• konstruktivna visina za poslovne prostore ne smije
biti veća od 4,20 m , a za stambene 2,80 m
• maksimalni gabariti u horizontalnoj projekciji
ne mogu biti manji od 81 m2 do maksimalnog
koeficijenta 0,80
• svi objekti graditi će se od čvrstoga materijala
(opeka, kamen, beton, opekarski i šljaka betonski
blokovi i sl.
• fasade objekta izvoditi u svijetlim tonovima od
postojanih materijala, klesanog kamena, fasadne
opeke, termo fasade i sl.
• izbjegavati lođe i balkone po ukupnoj dužini etaže
• objekti u nizu moraju imati indentične konstruktivne
visine pojedinih etaža, usklađene nivelacijske
kote, položaj lođa, balkona, otvora i krova kao i
indentičnu primjenu materijala i arhitektonskih
oblikovanih elemenata
• pokrov mora biti od crijepa, lima,šindre i sl.
• uređenje dvorišta sa pristupnim stazama objektu

***
Temeljem članka 118 Statuta općine Kupres (
„Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 20/08 ), Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 12. srpnja 2013.
godine, razmatralo je Informaciju o realizaciji plana
u industrijskoj zoni „Rupe“ . Nakon rasprave Vijeće je
donijelo s l i j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće se upoznalo s Informacijom o realizaciji plana u
industrijskoj zoni „Rupe“.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

Članak 4.
Broj: 01-23-2-106/13
Kupres, 12. srpnja 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Na temelju članka 22. i 21.Zakona o prostornom
uređenju («Narodne novine HBŽ» broj:14/98) i članka
25.Statuta općine Kupres («Službeni glasnik općine
Kupres»,br. 20/08) Općinsko vjeće općine Kupres na
sjednici održanoj dana 12.07.2013.godine d o n o s i

Mijenja se članak 17. i glasi: „ Izgradnja privremenih
objekata može se odobriti samo ako ti objekti služe za
svakodnevno snadbjevanje građana (tipa kiosk) samo pod
uvjetima da takva građevina po svom arhitektonskom
izledu , upotrebljenom materijalu i drugim uvjetima ne
kvari estetski izgled ulice i okoline, niti svojim položajem
ometa promet.
Privremeno korištenje građevinskog zemljišta može se
odobriti samo pod uvjetom da se na tim zemljištima ne
vrši izgradnja stalnih objekata ,a da korisnik prethodno
sklopi ugovor o korištenju građevinskog zemljišta.

ODLUKU

Članak 5.

***

o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju
regulacionog plana Kupres
Članak 1.
Ovom Odlukom se pristupa izmjeni i dopuni Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres broj:01-023-43/98 od
07.07.1989.god. („Sl. glasnik općine Kupres“, br.5/89)
Članak 2.
Mijenja se članak 15. i glasi :“Visina individualnih

Mijenja se članak 19. i glasi: “Izgradnja garaža,
ostava, kotlovnica, nadstrešnica i sl. je dozvoljena i
mora se uklopiti u koeficijent izgrađenosti 0,80 poštujući
građevinsku i regulacionu liniju.
Članak 6.
Mijenja se članak 27. i glasi: “Postavljanje reklama
dozvoljeno je samo na parcelama stambeno – poslovnih
i poslovnih objekata i na samim objektima.
Veličina i oblik reklamnih panao mora biti
jednoobrazna.
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Svijetleći reklamni panoi mogu biti na objektima i
javnim gradskim površinama.

i uvjete propisane čl. 30. Zakona o prostornom uređenju,
a priprema je organ nadležan za poslove graditeljstva i
prostornog uređenja.

Članak 7.
Članak 4.
Ova odluka je sastavni dio Odluke o provođenju
regulacionog plana Kupres broj: 01-023-43/89 od
07.07.1989.godine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
usvajanja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Kupres.
Broj: 01- 23-3-107/13
Kupres, 12.07. 2013. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o prostornom
uređenju HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 14/98) i
članka 25. Statua općine Kupres (˝Službeni glasnik općine
Kupres˝ broj 20/08), Općinsko vijeće općine Kupres, na
sjednici održanoj dana 12.07.2013. godine d o n o s i

ODLUKU
o načinu izdavanja lokacijske dozvole
na područjima koja nisu obuhvaćena
Regulacijskim planom općine Kupres
Članak 1.
Do donošenja regulacijskih planova za cjelokupno
područje općine Kupres, lokacijske dozvole na područjima
općine Kupres koja su obuhvaćena Prostornim planom
općine Kupres, a koja nisu obuhvaćena Regulacijskim
planovima općine Kupres izdavat će se na način i prema
uvjetima utvrđenim ovom odlukom.
Članak 2.
Lokacijske dozvole iz čl. 1. ove odluke odnose se
na: izgradnju, dogradnju, nadziđivanje i rekonstrukciju
građevina, izgradnju infrastrukturnih instalacija i objekata,
postavljanje objekata vizualnih komunikacija, izgradnju i
korištenje slobodnih površina, javnih zelenila, otvorenih
prostora slobodne namjene, trgova i dr. te za potrebe
obrazovanja zaštitnih zona.
Članak 3.
Temelj i sastavni dio urbanističke dokumentacije koja
se priprema u postupku izdavanja lokacijske dozvole čini
stručno mišljenje.
Stručno mišljenje iz stavka 1. ovog članka obrađuje se
sukladno Zakonu o prostornom uređenju.
Urbanistička dokumentacija sadrži podatke suglasnosti

Stručno mišljenje iz članka 3. ove Odluke daje
komisija.
U sastav komisije iz stavka 1. ovog članka imenuje se:
1. Pero Čičak- predsjednik
2. Hajrudin Huseinagić-član
3. Bisera Lozančić-član
Zadatak komisije je da po zaprimljenom zahtjevu iziđe
na lice mjesta, sačini zapisnik i napravi skicu, odnosno
opis namjeravanog zahvata u prostoru te na temelju toga
da stručno mišljenje.
Iznimno od prethodnih odredbi ovog članka prijedlog
stručnog mišljenja može dati i investitor, odnosno
ovlaštena stručna osoba.
O prijedlogu stručnog mišljenja iz stavka 4. ovog
članka mišljenje daje komisija iz stavka 2. ovog članka,
te isti može prihvatiti, djelomično prihvatiti ili dati svoje
mišljenje.
Članak 5.
Naknada za pripremu lokacijske dozvole pada na teret
investitora i plaća se prilikom izdavanja lokacijske dozvole
prema stvarnim troškovima koji se utvrđuju posebnim
zaključkom organa nadležnog za poslove graditeljstva i
prostornog uređenja općine Kupres, sukladno Zakonu.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u ˝Službenom glasnik općine Kupres˝.
Broj: 01-23-3-108/13
Kupres, 12.07.2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju rezolucije 1096 o uklanjanju naslijeđa
bivših komunističkih totalitarnih sustava koju je usvojila
Parlamentarna skupština Vijeća Europe 27. Lipnja 1996.
Godine, rezolucije 1481 Parlamentarne skupštine Vijeća
Europe od 25. siječnja 2006. Godine, o međunarodnoj
osudi zločina totalitarističkih komunističkih poredaka
(režima), te Rezolucije Doma naroda Parlamenta F BiH
o osudi totalitarnih režima iz 2006. Godine (˝Službene
novine F BiH˝ broj 66/06), članka 25 Statuta općine
Kupres (˝Službeni glasnik općine Kupres˝ 20/08),
Općinsko vijeće općine Kupres, na sjednici održanoj dana
12.07.2013. godine d o n o s i

ODLUKU
o obilježavanju i uređivanju grobišta iz II. Svjetskog
rata na području mjesta Ogledala-Kukavice
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Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se: istraživanje, obilježavanje i
uređivanje grobišta II. Svjetskog rata i poraća na području
općine Kupres, lokalitet Ogledala-Kukavice.
Članak 2.

Broj: 01-13-7-111/13
Kupres, 12.07.2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Općinsko vijeće općine Kupres imenuje Povjerenstvo
za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke u sljedećem
sastavu:
1. Mario Bagarić- predsjednik
2. Ile Dumančić-član
3. Nada Bagarić-član
4. Ante Smoljo-član
5. Božo Perija-član
6. Ruždija Ramčić-član

Temeljem članka 118 Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 12. srpnja 2013. godine,
razmatralo je Prijedlog naknadne suglasnosti na Rješenje
o formiranju popisnog povjerenstva općuine Kupres
za posis stanovništva, kućanstva i stanova u BiH 2013.
godine. Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i :

Članak 3.

I

Povjerenstvo iz čl. 2. ove Odluke dužno je najmanje
jednom godišnje podnijeti izvješće Općinskom vijeću
općine Kupres o svom radu i aktivnostima.

Na prijedlog Općinskog načelnika za člana
popisnog povjerenstva općine Kupres umjesto Dragice
Ćurković imenuje se Zdravko Mioč, iz razloga što je
Dragica Ćurković dala pismenu ostavku na članstvo u
povjerenstvu.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-49-109/13
Kupres, 12.07.2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), Općinsko vijeće
općine Kupres, na sjednici održanoj dana 12.07.2013.
godine d a j e
SUGLASNOST
Članak 1.
Daje se suglasnost na rješenje Općinskog načelnika
općine Kupres o formiranju popisnog povjerenstva općine
Kupres za popis stanovništva, kućanstava i stanova u BiH
2013. godine broj 02-13-7-208/13 od dana 02.07.2013.
godine.
Članak 2.
Ova suglasnost sastavni je dio rješenja iz čl. 1. ove
Suglasnosti.
Članak 3.
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja, i
objavit će se u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.

Z A K LJ U Č A K

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj : 01-13-7-114/13
Kupres, 12. srpnja 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 39. Statuta Općine Kupres, a
sukladno člankom 26. Zakona o popisu stanovništva,
kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine
(„Službeni glasnik BiH”, broj 10/12 i 18/13) Općinski
načelnik općine Kupres donosi

RJEŠENJE
o formiranju popisnog povjerenstva općine Kupres
za popis stanovništva, kućanstava i stanova
u BiH 2013. godine
I.
Ovim Rješenjem formira se Popisno povjerenstvo
općine Kupres za Popis stanovništva, kućanstava i stanova
u Bosni i Hercegovini 2013. godine.
U sastav Povjerenstva imenuju se:
1. Vesna Jurič-predsjednik
2. Dragica Ćurković-zaposlenik Službe za
geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar
- član
3. Zijada Horozović- imenovana osoba - član
4. Lazo Vavan-imenovana osoba – član
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II.

VI.

Popisno povjerenstvo općine Kupres obavlja sljedeće
poslove:

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres”.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rukovodi
pripremama,
organiziranjem
i
provođenjem Popisa na teritoriju Općine, vrši
izbor i imenovanje instruktora i popisivača za
područje Općine;
Obavještava stanovništvo o značaju Popisa,
načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima
i dužnostima građama i načinu izvršavanja obveza
u Popisu;
Brine o pravilnoj primjeni metodoloških i
organizacijskih naputaka;
Preuzima tiskani popisni materijal i dijeli
ga instruktorima, koji ga dalje distribuiraju
popisivačima;
Osiguravaju prostorije i uvjete za provođenje
obuke općinskih instruktora i popisivača;
Provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih
sudionika u Popisu;
Izdaje propisana ovlaštenja za rad sudionicima u
Popisu;
Poduzima mjere koje garantiraju kompletan
obuhvat jedinica Popisa;
Preuzima popisni materijal od instruktora,
organizira i kontrolira obuhvat i kvalitetu
popisnog materijala;
Osigurava skladištenje popisnog materijala uz
ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uvjeta
određenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka;
Organizira prijevoz i pravovremeno dostavljanje
popisnog materijala na mjesto unosa;
Priprema obračun troškova nastalih za pripremu i
provođenje Popisa sukladno instrukcijama.

Broj: 02-13-7-208/13
Kupres, 02.07.2013. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Na temelju članka 105. Stav 2. Zakon o poljoprivrednom
zemljištu HBŽ („Narodne Novine HBŽ“, broj: 2/10) te
članka 25. Statuta Općine Kupres („Službeni Glasnik
Općine Kupres“ broj 20/08),Općinsko vijeće Kupres je na
sjednici održanoj dana 12.07.2013. godine d o n i j e l o

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na odluku
o odabiru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta
I
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o odabiru
najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države donesene od strane Općinskog
načelnika općine Kupres broj: 02-24-206/13 od
02.07.2013. godine.
II
Prijedlog navedene odluke je u prilogu ove suglasnosti
te čini njen sastavni dio.

III.

III

Za svoj rad Popisno povjerenstvo u Federaciji
BiH odgovara Županijskom popisnom povjerenstvu i
Federalnom zavodu za statistiku.
Popisno povjerenstvo po završetku poslova iz članka
II. ovog Rješenja podnosi Izvješće o radu odgovornim
institucijama iz prethodnog stavka, najkasnije do 31. 10.
2013. godine.

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

IV.
Sredstva za financiranje rada Popisnog povjerenstva
lokalne samouprave osiguravaju se u skladu sa čl. 38.
Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH
(˝Službeni glasnik BiH˝ broj 10/12 i 18/13)
V.
Mandat (razdoblje rada) članova Popisnog povjerenstva
lokalne samouprave traje do završetka svih poslova
Popisa stanovništva, kućanstava i stanova koji se odnose
na terenski rad.

Broj: 01-24-1-110/13
Kupres, 12.07.2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Na temelju članka 105. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj: 2/10), članka
39. Statuta Općine Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres", broj: 20/08), Programa gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem na području općine Kupres broj 01-24-1-133/10 od 28.7.2010. godine, Odluke o izmjenama Programa
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Kupres broj: 01-24-8-80/13 od 16.5.2013. godine, Općinski
načelnik na temelju zapisnika Povjerenstva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup uz prethodnu suglasnost
Općinskog vijeća d o n o s i

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta
I
Kao najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta dostavljene po Javnom pozivu za davanje u zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništu države broj: 02-24-2-586/13 od 27.5.2013. smatraju se sljedeće:
Red.
k.o.
broj
1.
Otinovci

Naziv
parcele
"Tabla"

broj: 1.6 livada

8 ha

"Eko farma Gredine" d.o.o.
Gredine

2.

Otinovci

"Tabla"

broj: 2.1 pašnjak

80 ha

3.

Otinovci

"Tabla"

broj: 2.2 livada

10 ha

4.
5.

Otinovci
Otinovci

broj: 2.3 livada
livada

10 ha
5 ha

6.

Otinovci

"Tabla"
"Ispod
rasadnika"
"Tabla"

"Eko farma Gredine" d.o.o.
Gredine
Vinko Čičak (dodjela uz uvjet
da ispuni obveze iz Javnog
poziva).
Ivan Kuštro
Ivan Kuštro

broj: 3.4 pašnjak

49 ha

"Gajevine Dušići" d.o.o.
Kupres

7.

Rilić

"Tabla"

broj: 5.1 pašnjak

118 ha

"Gajevine Dušići" d.o.o.
Kupres

8.

Rilić

"Tabla"

broj: 5.2 pašnjak

118 ha

"Gajevine Dušići" d.o.o.
Kupres

9.

Rilić

"Tabla"

broj: 7 pašnjak

42 ha

"Eco Farm" d.o.o. Kupres

10.

Malovan

"Tabla"

broj: 8.1 pašnjak

18 ha

Ruždija i Amir Ramčić

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rilić
Rilić
Rilić
Rilić
Rilić
Rilić
Rilić
Rilić
Rilić
Rilić

"Tabla"
"Tabla"
"Tabla"
"Tabla"
"Tabla"
"Tabla"
"Tabla"
"Tabla"
"Tabla"
"Tabla"

broj: 8.2 livada
broj: 9.1 oranica
broj: 9.3 oranica
broj: 9.5 oranica
broj: 9.7 oranica
broj: 9.8 oranica
broj: 13.2 oranica
broj: 13.3 oranica
broj: 14.3 oranica
broj: 14.4 oranica

15 ha
18 ha
22 ha
15 ha
11,5 ha
24 ha
10.5 ha
11 ha
16 ha
59 ha

Miroslav Dumančić

Kat. kultura

Površina

Ponuđač

"Gajevine Dušići" d.o.o. Kupres
"Gajevine Dušići" d.o.o. Kupres
"Gajevine Dušići" d.o.o. Kupres
"Gajevine Dušići" d.o.o. Kupres
"Gajevine Dušići" d.o.o. Kupres
"Gajevine Dušići" d.o.o. Kupres
"Gajevine Dušići" d.o.o. Kupres
"Gajevine Dušići" d.o.o. Kupres

"Eco Farm" d.o.o. Kupres

Cijena
50,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
40,00 KM/ha
50,00 KM/ha

55,00 KM/ha
55,00 KM/ha
40,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
50,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
50,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
40,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
75,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
99,99 KM/ha
149,99 KM/ha
149,99 KM/ha
149,99 KM/ha
149,99 KM/ha
149,99 KM/ha
149,99 KM/ha
149,99 KM/ha
149,99 KM/ha
75,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
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21.

Malovan

"Tabla"

broj: 15.1 oranica

89 ha

"Eco Farm" d.o.o.
Kupres

22.

Malovan

"Tabla"

broj: 15.2 livada

40 ha

23.

Malovan

"Tabla"

broj: 15.3 pašnjak

10 ha

"Perčinović" d.o.o.
Tomislavgrad
"Eco Farm" d.o.o.
Kupres

24.

Rilić

"Tabla"

broj: 16.1 livada

100 ha

25.

Rilić

"Tabla"

broj: 16.2 livada

200 ha

26.

Rilić

"Tabla"

broj: 16.4 pašnjak

80 ha

27.

Rilić

"Tabla"

broj: 17.1 oranica

70 ha

28.

Rilić

"Tabla"

broj: 17.2 pašnjak

25 ha

"Eco Farm" d.o.o.
Kupres

29.

Rilić

"Tabla"

broj: 18.1 oranica

12 ha

"Eko farma Gredine" d.o.o.
Gredine

30.

Rilić

"Tabla"

broj: 18.2 oranica

12 ha

"Eko farma Gredine" d.o.o.
Gredine

31.

Rilić

"Tabla"

broj: 18.3 oranica

10 ha

"Eko farma Gredine" d.o.o.
Gredine

32.

Rilić

"Tabla"

broj: 19.1 oranica

15 ha

Goran Vila

33.

Rilić

"Tabla"

broj: 19.2 oranica

21 ha

"Eco Farm" d.o.o.
Kupres

34.
35.
36.

Blagaj
Blagaj
Rilić

broj: 2 livada
broj: 3 livada
broj: 1 livada

37.

Rilić

38.

"Klade"
"Klade"
"Filipovića
polje"
"Filipovića
polje"
"Točila"

G.
Vukovsko
Ravno
"Jezero"
Donji
Mušić
Ravno
"Jezera"
Donji
Mušić
G.
"Luka"
Vukovsko
k.č. 275/1
D.
"Više
Vukovsko Kosine"
k.č. 1422

15 ha
Marko Barišić
15 ha
Dragun Dumančić
116,9 ha "Perčinović" d.o.o.
Tomislavgrad
51,8 ha "Perčinović" d.o.o.
149,99 KM/ha
Tomislavgrad
166 ha
"Perčinović" d.o.o.
99,99 KM/ha
Tomislavgrad
8 ha
Udruženje poljoprivrednih
78,00 KM/ha
proizvođača "Ravanjsko polje"

39.

40.

41.

42.

broj: 2 oranica
livada
oranica

"Perčinović" d.o.o.
Tomislavgrad
"Perčinović" d.o.o.
Tomislavgrad
"Perčinović" d.o.o.
Tomislavgrad
"Eco Farm" d.o.o.
Kupres

75,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
99,99 KM/ha
40,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
99,99 KM/ha
99,99 KM/ha
79,99 KM/ha
75,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
40,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
75,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
75,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
75,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
75,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
75,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
99,99 KM/ha
51,00 KM/ha
99,99 KM/ha

livada

20 ha

Udruženje poljoprivrednih
53,00 KM/ha
proizvođača "Ravanjsko polje"

oranica

3 ha

Velibor Marković

oranica

4 ha

Velibor Marković

75,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
75,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
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43.

44.

45.

46.

D.
Vukovsko
k.č. 2966
D.
Vukovsko
k.č. 2966
D.
Vukovsko
k.č. 2641
D.
Vukovsko
k.č.
2648/2
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"Lug"

livada

4 ha

Velibor Marković

"Lug"

livada

4 ha

Velibor Marković

"Lanište"

oranica

2,5 ha

"Agrobućevača" d.o.o. Kupres

50,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
50,00 KM/ha ponuđena, prihvaća
najvišu
149,99 KM/ha

"Lanište"

oranica

8 ha

"Agrobućevača" d.o.o. Kupres

149,99 KM/ha

II
Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države nadležno
županijsko ministarstvo i podnositelj ponude sklopit će ugovor o zakupu.
III
Protiv ove Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta može se izjaviti prigovor
Općinskom načelniku u roku od 8 dana od primitka Odluke. Prigovor se podnosi isključivo prijemnom uredu općine
Kupres (šalter sala).
Ova Odluka će biti bjavljena na oglasnoj ploči općine Kupres danom davanja prethodne suglasnosti Općinskog vijeća
na istu.
IV
Na parcelama uz koje stoji da se prihvaća najviša cijena, prilikom sklapanja ugovora uzet će se najviša cijena kako je i
definirano člankom 104. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj: 2/10).
V
Ova Odluka stupa na snagu danom davanja prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Kupres na istu.
Broj: 02-24-206/13
Datum: 2. 7. 2013.
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
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Temeljem članka 6,44,64. Zakona o građevinskom
zemljištu (“Sl.Novine F BiH“,br. 25/03 i 67/05),članka 5.
i 6.Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog parcelizacije
i uređenje zemljištu za redovitu upotrebu gospodarskih
objekata na farmama „Gajevine“ („Službeni glasnik
općine Kupres» broj 24/10 ) i članka 25. Statuta općine
Kupres, („Službeni glasnik općine Kupres“,broj 20/08),
Općinsko vijeće Kupres,na sjednici održanoj dana
12.07.2013.godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
I
„BUNTIĆ-ECO“ d.o.o. iz Kupresa Gajevine br.bb. u
cilju kompletiranja građevne parcele (ostalo građevno
zemljište) dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište
(zemljište za redovnu upotrebu gospodarskog objekta)
koje nosi slijedeće oznake :
• k.p. 1430/21 zv. „Gajevine“ ekonomsko dvorište
– 0 klase, u površini od 5593 m2 ,
• k.p. 1430/13 zv. „Gajevine“ ekonomsko dvorište
– 0 klase, u površini od 5164 m2 ,
• k.p. 1430/30 zv. „Gajevine“ ekonomsko dvorište
– 0 klase, u površini od 2337 m2 ,
• k.p. 1430/31 zv. „Gajevine“ ekonomsko dvorište
– 0 klase, u površini od 1759 m2 ,
• k.p. 1430/32 zv. „Gajevine“ ekonomsko dvorište
– 0 klase, u površini od 3903 m2 ,
sve upisane u P.L. br. 282, k.o. Otinovci,posjednik
Općina Kupres sa 1/1 dijela , što po zemljišnom-knjižnom
stanju odgovara:
• k.č.1430/21 zv. ekonomsko dvorište „Gajevine“neplodno“ u površini od 5593 m2,
• k.č.1430/13 zv. ekonomsko dvorište „Gajevine“neplodno“ u površini od 5164 m2,- k.č.1430/30
zv. ekonomsko dvorište „Gajevine“-neplodno“ u
površini od 2337 m2 ,
•
k.č.1430/31 zv. ekonomsko dvorište „Gajevine“neplodno“ u površini od 1759 m2 i
• k.č.1430/32 zv. ekonomsko dvorište „Gajevine“neplodno“ u površini od 3903 m2,
sve upisane u el.z.k.ul.br. 229 k.o. Otinovci na ime
Općenarodna imovina – Organ upravljanja Općina Kupres
sa 1/1 dijela.
II
Neizgrađeno građevno zemljište iz točke I. ovog
rješenja i to:
- k.p. 1430/21 kompletira se parcelama koje nose
slijedeće oznake k.p. 1430/22 zv. Gradilište – kultura
– dvorište površine 292 m i upravna zgrada površine
293 m2 – klasa 0- ,zemljište uz gospodarske objekte u
površini od 585 m2 upisanae u P.L.br.778 k.o. Otinovci
na ime „Buntić-Eco“ d.o.o. Kupres sa dijelom 1/1 što
po zemljišno-knjižnom stanju odgovara k.č. 1430/22
Upravna zgrada i dvorište u površini 585 m2 ,upisano
u z.k.ul. br. br. 854, k.o. Otinovci na ime „Buntić-Eco“
d.o.o. Kupres sa dijelom 1/1 – pravo vlasništva i čini

jednu građevnu parcelu.
-k.p.1430/13 kompletira se parcelama koje nose
slijedeće oznake k.p. 1430/14 zv. Gajevine – kultura –
Privredna zgrada površine 2142 m2 – klasa 0 - i k.p. 1430/15
zv. Gajevine – kultura – Privredna zgrada površine 722 m2
– klasa 0- ,zemljište uz gospodarske objekte u površini od
2862 m2 upisani u P.L.. 778 k.o. Otinovci na ime „BuntićEco“ d.o.o. Kupres sa dijelom 1/1 što po zemljišnoknjižnom stanju odgovara k.č. 1430/14 zv. Gospodarski
objekt Gajevine u površini 2142 m2 i k.č. 1430/15 zv.
Gospodarski objekt Gajevine u površini 722 m2 ,upisani
u z.k.ul. br. br. 854, k.o. Otinovci na ime „Buntić-Eco“
d.o.o. Kupres sa dijelom 1/1 – pravo vlasništva i čine
jednu građevnu parcelu.
- k.p. 1430/30 kompletira se parcelama koje nose
slijedeće oznake k.p. 1430/25 zv. Gajevine – kultura –
Privredna zgrada površine 362 m2 – klasa 0- i k.p. 1430/26
zv. Gajevine – kultura – Privredna zgrada površine
1195 m2 – klasa 0- ,zemljište uz gospodarske objekte u
površini od 1557 m2 upisani u P.L.br.642 k.o. Otinovci na
ime Ćurković Matka Stipo iz Kupresa sa dijelom 1/1,što
po zemljišno-knjižnom stanju odgovara k.č. 1430/25
zv. neplodno“Gospodarski objekt Gajevine“ u površini
361 m2 i k.č. 1430/26 zv. neplodno “Gospodarski objekt
Gajevine“ u površini 1195 m2 upisane u el.z.k.ul. br. br.
854 k.o. Otinovci na ime „Buntić-Eco“ d.o.o. Kupres
sa dijelom 1/1 – pravo vlasništva i čini jednu građevnu
parcelu.;
- k.p. 1430/31 kompletira se parcelama koje nose
slijedeće oznake k.p. 1430/16 zv. Gajevine – kultura –
Privredna zgrada površine 928 m2 – klasa 0 -,zemljište uz
gospodarski objekt u površini od 928 m2 upisano u P.L..
br.642 k.o. Otinovci na ime Ćurković Matka Stipo iz
Kupresa sa dijelom 1/1, što po zemljišno-knjižnom stanju
odgovara k.č. 1430/16 zv. neplodno “Gospodarski objekt
Gajevine“ u površini 928 m2 ,upisana u el.z.k.ul. br. br.
854 k.o. Otinovci na ime „Buntić-Eco“ d.o.o. Kupres
sa dijelom 1/1 – pravo vlasništva i čine jednu građevnu
parcelu.
- k.p. 1430/32 kompletira se parcelama koje nose
slijedeće oznake k.p. 1430/23 zv. Gajevine – kultura
– Privredna zgrada površine 1462 m2 – klasa 0- i k.p.
1430/24 zv. Gajevine – kultura – Privredna zgrada
površine 722 m2 – klasa 0- ,zemljište uz gospodarske
objekte u površini od 2184 m2 upisani u P.L.br.748 k.o.
Otinovci na ime Ćurković Ive Andrija iz Kupresa sa
dijelom 1/1,što po zemljišno-knjižnom stanju odgovara
k.č. 1430/23 zv. neplodno “Gospodarski objekt Gajevine“
u površini 1462 m2 i k.č. 1430/24 zv. “Gospodarski
objekt Gajevine“ u površini 722 m2 upisane u el.z.k.ul. br.
br. 854 k.o. Otinovci na ime „Buntić-Eco“ d.o.o. Kupres
sa dijelom 1/1 – pravo vlasništva i čini jednu građevnu
parcelu.
III
Neizgrađeno građevno zemljištem dodjeljuje se
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gospodarskom društvu „Buntić-Eco“ d.o.o. Kupres radi
privođenja zemljišta trajnoj namjeni, a sukladno Odluci o
davanju suglasnosti na prijedlog parcelizacije i uređenje
zemljištu za redovitu upotrebu gospodarskih objekata na
farmama „Gajevine“ („Službeni glasnik općine Kupres»
broj 24/10 ) .
IV
Navedeno zemljište iz točke I. i II. ovog rješenja
dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 2,00 KM/m2
što ukupno iznosi :
19756 m2 x 2,00 KM = 39.512,00 KM (Slovima:tride
setdevettisućapetstotinadvanaest KM i 0/100) .
Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u
roku od 30 dana od dana prijema rješenja na račun općine
Kupres „Kupljeno i prodano zemljište općine Kupres“
broj: 1549995000149263 koji se vodi kod INTESA
SANPAOLO BANKE BiH d.d. Sarajevo, poslovnica
Kupres (vrsta prihoda 811111, općina 052).
Pored naprijed navedene obaveze imenovani je
dužan uplatiti iznos od 600,00 KM, na ime troškova
Službe za opću upravu,društvene djelatnosti,imovinsko
pravne poslove,katastar i geodetske poslove , na račun
broj:1549995000000562 kod Intesa san paolo bank u
Kupresu , vrsta prihoda :722135, općina:052.
V
Novom korisniku neće se izdati odobrenje za
gradnju,niti će se izvršiti uknjižba prava korištenja u
katastarskom operatu općine Kupres, odnosno zemljišnoj
knjizi zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u LivnuOdjeljenje suda u Tomislavgradu,dok ne podnese dokaze
da je izvršio uplatu naknade za dodijeljeno zemljište.

upotrebu gospodarskih objekata na farmama „Gajevine“
(„Službeni glasnik općine Kupres» broj 24/10 ),kojom se
zemljište parcelizira i uređuje kao zemljište za redovitu
upotrebu gospodarskih objekata na farmi „Gajevine“
– Kupres, a radi privođenja trajnoj namjeni. Dodjelom
neizgrađenog građevnog zemljišta navedenog u točki I.
ovog rješenja vrši se kompletiranje parcelama pobliže
opisanim u točci II. ovog rješenja ,zemljište se privodi
trajnoj namjeni, a sve sukaldno sa člancima 6.,44. i 64.
Zakona o građevnom zemljištu F BiH („Službene novine
F BiH“ broj:25/03 i 67/05) i usvojenim parcelizacijom
„Rilić“- Kupres, a sve sukladno sa odredbama Zakona o
građevnom zemljištu.
Obračun rente iz temelje prirodnih pogodnosti gradskog
građevinskog zemljišta utvrdit će se u postupku izdavanja
odobrenja za građenje.
Odredbe o plaćanju naknade za dodijeljeno građevno
zemljište zasnivaju se na članku 64. Zakona o građevnom
zemljištu i članku 5. i 6. Odluke o davanju suglasnosti
na prijedlog parcelizacije i uređenje zemljištu za redovitu
upotrebu gospodarskih objekata na farmi „Gajevine“ –
Kupres („Službeni glasnik općine Kupres» broj 24/10 ).
Imajući u vidu sve navedeno riješeno je kao u
dispozitivu ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:Protiv ovog Rješenja kao
akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba,
ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred
Županijskim sudom u Livnu u roku od 30 dana od dana
primitka Rješenja.Tužba se podnosi neposredno sudu u
dva primjerka.
Broj: 01-23-14-113/2013
Kupres ,12.07.2013.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

VI
Obračun rente iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog
građevnog zemljišta utvrdit će se u postupku izdavanja
odobrenja za gradnju objekta, a konačan obračun će se
izvršiti prilikom izdavanja uporabne dozvole kada će se
utvrditi ukupno izgrađena neto korisna površina objekta.
VII
Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Livno –
Odjeljenje suda u Tomislavgradu i Služba za opću upravu,
,društvene djelatnosti,imovinsko pravne poslove,katastar
i geodetske poslove općine Kupres će po pravomoćnosti
ovog rješenja izvršiti brisanje dosadašnjih upisa na
zemljištu iz točke I. ovog Rješenja , te će izvršiti upis
prava korištenja na ime „Buntić-Eco“ d.o.o. Kupres sa
1/1 dijela.
O b r a z l o ž e nj e
Na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 08.06.2010.
godine donesena je Odluka o davanju suglasnosti na
prijedlog parcelizacije i uređenje zemljištu za redovitu

Temeljem članka 6,44,64. Zakona o građevinskom
zemljištu (“Sl.Novine F BiH“,br. 25/03 i 67/05 ),članka 4.
i 5.Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog parcelizacije
i uređenje zemljištu za redovitu upotrebu gospodarskih
objekata na farmama „Rilić“ – Kupres („Službeni glasnik
općine Kupres» broj 28/12 ) i članka 25. Statuta općine
Kupres, („Službeni glasnik općine Kupres“,broj 20/08),
Općinsko vijeće Kupres,na sjednici održanoj dana
12.07.2013..godine d o n o s i
R J E Š E NJ E
I
„Kuštro“ d.o.o. iz Kupresa u cilju kompletiranja
građevne parcele (ostalo građevno zemljište) dodjeljuje
se neizgrađeno građevno zemljište (zemljište za redovnu
upotrebu gospodarskog objekta) koje nosi slijedeće
oznake :
-k.p. 114/6 zv.“Mali ovčarnici“ ,njiva – I klase, u površini
od 18603m2 , upisana u P.L.101, k.o. Rilić,posjednik
Općina Kupres sa 1/1 dijela , što po zemljišnom-knjižnom
stanju odgovara k.č.456/6 zv. oranica „Mali ovčarnici“ u
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površini od 18603 m2 upisana u el.z.k.ul.br. 12 k.o.Rilić
na ime Općenarodna imovina – Organ upravljanja Općina
Kupres sa 1/1 dijela.

odobrenja za gradnju objekta, a konačan obračun će se
izvršiti prilikom izdavanja uporabne dozvole kada će se
utvrditi ukupno izgrađena neto korisna površina objekta.

II

VII

Neizgrađeno građevno zemljište iz točke I. ovog
rješenja i to:
-k.p. 114/6 kompletira se parceli koja nosi slijedeću
oznaku k.p. 114/7 zv. Gospodarski objekat – Stajnik
,kultura - privredna zgrada ,zemljište uz gospodarski objekt
u površini od 753 m2 upisana u P.L.. 143 k.o. Rilić na ime
Kuštro d.o.o. iz Kupresa sa dijelom 1/1 što po zemljišnoknjižnom stanju odgovara k.č. 456/7 Gospodarski objekat
– Stajnik ekonomsko dvorište u površini 753 m2 ,upisano
u z.k.ul. br. br. 288, k.o. Rilić na ime Kuštro d.o.o. Kupres
sa dijelom 1/1 – pravo vlasništva i čini jednu građevnu
parcelu.

Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Livno –
Odjeljenje suda u Tomislavgradu i Služba za opću upravu,
,društvene djelatnosti,imovinsko pravne poslove,katastar
i geodetske poslove općine Kupres će po pravomoćnosti
ovog rješenja izvršiti brisanje dosadašnjih upisa na
zemljištu iz točke I. ovog Rješenja , te će izvršiti upis prava
korištenja na ime Kuštro d.o.o. Kupres sa 1/1 dijela.

III
Neizgrađeno građevno zemljištem dodjeljuje se
gospodarskom društvu Kuštro d.o.o. Kupres radi
privođenja zemljišta trajnoj namjeni, a sukladno Odluci o
davanju suglasnosti na prijedlog parcelizacije i uređenje
zemljištu za redovitu upotrebu gospodarskih objekata
na farmama „Rilić“ – Kupres („Službeni glasnik općine
Kupres» broj 28/12 ) .
IV
Gore navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz
naknadu od 2,00 KM/m2 što ukupno iznosi :
18603 m2 x 2,00 KM = 37.206,00 KM (Slovima:trides
etsedamtisućadvijestotinešest KM i 0/100) .
Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u
roku od 30 dana od dana prijema rješenja na račun općine
Kupres „Kupljeno i prodano zemljište općine Kupres“
broj: 1549995000149263 koji se vodi kod INTESA
SANPAOLO BANKE BiH d.d. Sarajevo, poslovnica
Kupres (vrsta prihoda 811111, općina 052).
Pored naprijed navedene obaveze imenovani je
dužan uplatiti iznos od 300,00 KM, na ime troškova
Službe za opću upravu,društvene djelatnosti,imovinsko
pravne poslove,katastar i geodetske poslove , na račun
broj:1549995000000562 kod Intesa san paolo bank u
Kupresu , vrsta prihoda :722135, općina:052.
V
Novom korisniku neće se izdati odobrenje za
gradnju,niti će se izvršiti uknjižba prava korištenja u
katastarskom operatu općine Kupres, odnosno zemljišnoj
knjizi zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u LivnuOdjeljenje suda u Tomislavgradu,dok ne podnese dokaze
da je izvršio uplatu naknade za dodijeljeno zemljište.
VI
Obračun rente iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog
građevnog zemljišta utvrdit će se u postupku izdavanja

O b r a z l o ž e nj e
Na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23.05.2012.
godine donesena je Odluka o davanju suglasnosti na
prijedlog parcelizacije i uređenje zemljištu za redovitu
upotrebu gospodarskih objekata na farmama „Rilić“ –
Kupres („Službeni glasnik općine Kupres» broj 28/12
),kojom se zemljište parcelizira i uređuje kao zemljište
za redovitu upotrebu gospodarskih objekata na farmama
„Rilić“ – Kupres, a radi privođenja trajnoj namjeni.
Dodjelom neizgrađenog građevnog zemljišta navedenog u
točki I. ovog rješenja vrši se kompletiranje parceli pobliže
opisanoj u točci II. ovog rješenja ,zemljište se privodi
trajnoj namjeni, a sve sukladno sa člancima 6,44,64
Zakona o građevnom zemljištu i usvojenim parcelizacijom
„Rilić“- Kupres, a sve sukladno sa odredbama Zakona o
građevnom zemljištu.
Obračun rente iz temelje prirodnih pogodnosti gradskog
građevinskog zemljišta utvrdit će se u postupku izdavanja
odobrenja za građenje.
Odredbe o plaćanju naknade za dodijeljeno građevno
zemljište zasnivaju se na članku 64. Zakona o građevnom
zemljištu i članku 5. Odluke o davanju suglasnosti na
prijedlog parcelizacije i uređenje zemljištu za redovitu
upotrebu gospodarskih objekata na farmama „Rilić“ –
Kupres („Službeni glasnik općine Kupres» broj 28/12 ).
Imajući u vidu sve navedeno riješeno je kao u
dispozitivu ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:Protiv ovog Rješenja kao
akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba,
ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred
Županijskim sudom u Livnu u ropku od 30 dana od dana
primitka Rješenja.Tužba se podnosi neposredno sudu u
dva primjerka.
Broj: 01-23-14-112/2013
Kupres, 12.07.2013.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na osnovu članka 39. Statuta Općine Kupres („Službeni
Glasnik Općine Kupres“ broj 20/08), Općinski načelnik
donosi
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ODLUKU
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi - tenderu za "Vršenje usluga
prijevoza đaka od kuće do škole i od škole do kuće za
2013./2014. - u godinu"
I
Odobrava korištenje financijskih sredstava i raspisuje
obavijest - tender za "Vršenje usluga prijevoza đaka
od kuće do škole i od škole do kuće za 2013./2014. - u
godinu".
II
Obavijest o nabavi - tenderu raspisati u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama.
III
Sredstva za "Vršenje usluga prijevoza đaka od kuće
do škole i od škole do kuće za 2013./2014. - u godinu"
planirana su u proračunu Općine Kupres Ekonomski kod
614-318- Tekuće potpore za prijevoz đaka.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
inspekcijske poslove, financije pitanja branitelja i civilnu
zaštitu.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 02-14-3-976/13
Kupres, 31.07.2013. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine,
razmatralo je Izvješće o radu za 2012. godinu Općinski
javni pravobranitelj Nakon rasprave Vijeće je donijelo
slijedeći

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
:
Broj: 01-08-134//13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine,
razmatralo je Izvješće o završetku školske godine 2012/13
Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Nakon
rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće je prihvatilo Izvješće o završetku školske godine
2012/13 Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj : 01-38-1-135/13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine,
razmatralo je Izvješće o radu inspektora za poljoprivredu,
lov, ribolov i šumarstvo za razdoblje od 01.01.2013.30.06.2013. godine. Nakon rasprave Vijeće je donijelo
slijedeći
Z A K LJ U Č A K
I

Z A K LJ U Č A K

Vijeće se upoznalo Izvješćem o radu inspektora za
poljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo za razdoblje od
01.01.2013.-30.06.2013. godine

I

II

Vijeće se upoznalo s pismenim Izvješće o radu za 2012.
godinu Općinski javni pravobranitelj.
Pravobranitelj nije nazočio sjednici Vijeća iako je bio
uredno pozvan.

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

II

Broj: 01-24-1-136//13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
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Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine,
razmatralo je Izvješće građevinsko komunalnog inspektora
općine Kupres za period 01.01.2013.-30.06.2013. godine.
Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i :
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće se upoznalo sa Izvješćem građevinsko komunalnog
inspektora općine Kupres za period 01.01.2013.30.06.2013. godine.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj : 01-/34-1-137/13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine,
razmatralo je Izvješće o radu tržišno-ugostiteljskoprometnog inspektora od 01.01.2013.-30.06.2013. godine.
Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i :
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće se upoznalo s Izvješćem o radu tržišnougostiteljsko-prometnog inspektora od 01.01.2013.30.06.2013. godine.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-20-3-138/13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Na temelju članka 5., a u svezi sa člankom 24. Zakona o Proračunima u FBiH ("Sl. Nov. FBiH", broj: 19/06, 76/08,
5/09, 32/09 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), članka 18. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH ("Sl. Nov.
FBiH", broj:49/06), članka 25. Statuta općine Kupres ("Sl.glasnik općine Kupres" br.20/08), Općinsko vijeće općine
Kupres na sjednici održanoj dana donosi: 11. rujna 2013. godine donosi:
IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KUPRES ZA 6/2013 GODINU
I - OPĆI DIO
Članak 1.
Izvršenje Proračuna općine Kupres za 6/2013 godinu sadrži:
Kod
1
A
B

2
PRIHODI
RASHODI

Izvršenje
6/2012
3
933.882
911.615

Plan 2013
4
2.699.110
2.699.110

Izvršenje
6/2013
5
711.080
1.104.260

Indeks

Indeks

5/3
76,14%
121,13%

5/4
26,34%
40,91%

Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda od 01.01.2013-30.06.2013. godine kako
slijedi
Ek.kod

A - PRIHODI

Izvršenje
6/2013

Plan 2013

Izvršenje
6/2013

Indeks

Indeks

1
71

2
I - POREZNI PRIHODI

3
375.911

4
816.690

5
366.676

5/3
97,54%

5/4
44,90%

711000

Porez na dobit poj.i pod.
Porez na dobit fizičkih
osoba
Porez na dobit od polj.dj.
Porez na prihod od
imovine
Porez na plaću i radnu
snagu
Porez na plaću i dr.os.prim.
Porez na dodatna primanja
Porez na imovinu
Porez na imovinu
Porez na promet nekretnina
Porez na promet proizvoda
i usluga
Porez na promet domaće
nafte i naftnih derivata
Porez na promet usluga
Porez na potrošnju u
ugostiteljstvu
Prihodi od poreza na
dohodak
Prihodi od neizravnih
poreza
Naknada za puteve iz cij.
nafte i naf.der.

4

520

295

8439,43%

56,80%

0

10

26

260,00%

0

500

265

53,00%

4

10

4

125,14%

43,80%

2.697

13.000

1.037

38,47%

7,98%

1.681
1.016
18.105
4.560
13.545

3.000
10.000
52.000
11.000
41.000

1.025
12
25.873
4.062
21.811

60,99%
1,21%
142,91%
89,08%
161,03%

34,17%
0,12%
49,76%
36,93%
53,20%

59

270

142

240,68%

52,50%

0

100

0

0,00%

0

100

142

142,00%

59

70

0

0,00%

0,00%

47.659

102.200

51.710

108,50%

50,60%

281.565

598.000

260.563

92,54%

43,57%

17.284

38.000

16.083

93,05%

42,32%

711111
711112
711115
713000
713111
713113
714000
714110
714130
715000
715111
715130
715200
716000
717000
717131
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717141
719000
719114
719115
719116
719117

72
721110
721112
721210
721211
721221
721239
722000
722100
722300
722321
722322
722329
722400
722431
722433
722454
722500
722600
723139
73
732112
732113
732114
77
777778
777779
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PDV
Ostali porezi
Porez na plaću za zaštitu
od nesreća
Poseban porez za zaštitu
od nesreća
Porez na potrošnju u ugost.
od prav.os.
Porez na potrošnju u ugost.
od fiz.os.
II - NEPOREZNI
PRIHODI
Prihodi o financijske i
nemat.imovine
Prihodi od zakupa
zemljišta
Ostali prih. od fina.i nemat.
imov.
Prihodi od kamata na
depozite u banci
Ostali prihodi od imovine
Ostali prihodi od imovine
Naknada i takse od
pružanja javnih usluga
Administrativne takse
Komunalne takse
Općinske komunalne takse
Porez na tvrtku
Pristojba za šport
Ostale proračunske
naknade
Građevinske i lokacojske
dozvole
Naknada za uređenje
građevinskog zemljišta
Naknada za korištenje
državnih šuma
Posebne naknade i takse
Prihodi od pružanja javnih
usluga
Prihodi od Dana Kosidbe
III - TEKUĆE POTPORE
Tekuće potpore iz
Federacije
Tekuće potpore od Gapa
Potpore od Županije
IV-OSTALI PRIHODI
Potrživanja iz ranijeg
razdoblja
Naknada za putove iz
cijene naftnih derivata

264.281
25.822

560.000
50.700

244.480
27.056

92,51%
104,78%

43,66%
53,36%

1.256

2.500

1.204

95,85%

48,16%

34

200

64

189,07%

31,91%

18.536

35.000

20.038

108,10%

57,25%

5.996

13.000

5.750

95,90%

44,23%

494.424

892.350

279.196

56,47%

31,29%

1.600

100.000

11.290

705,60%

11,29%

1.600

100.000

11.290

705,60%

11,29%

23

50

16

70,16%

32,82%

23

50

16

70,16%

32,82%

259.692
8.930

0
45.000

0
15.314

0,00%
171,48%

34,03%

216.662

697.300

250.463

115,60%

35,92%

28.097
72.040
37.406
26.269
8.365

57.100
300.000
250.000
35.000
15.000

18.828
83.678
45.547
26.781
11.350

67,01%
116,15%
121,76%
101,95%
135,68%

32,97%
27,89%
18,22%
76,52%
75,67%

78.899

250.000

107.598

136,37%

43,04%

20

0

0

0,00%

34.578

90.000

22.598

65,35%

44.301

160.000

85.000

191,87%

53,13%

37.626

85.200

38.301

101,79%

44,95%

0

5.000

2.058

7.517
63.525

50.000
400.000

2.113
26.968

28,11%
42,45%

4,23%
6,74%

30.000

200.000

4.968

16,56%

2,48%

0
33.525
22

0
200.000
240.070

0
22.000
0

65,62%
0,00%

11,00%
0,00%

0

240.000

0

22

70

0

41,16%

0,00%
0,00%

0,00%
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V - KAPITALNI
PRIMICI

0

350.000

38.240

10,93%

0

350.000

38.240

10,93%

933.882

2.699.110

711.080

B - RASHODI

Izvršenje
6/2012

Plan 2013

Izvršenje 6/2013

I - TEKUĆI IZDACI

780.894

2.484.110

1.007.253

128,99%

40,55%

611100

Bruto plaće i naknade

326.924

656.600

335.323

102,57%

51,07%

611200

Naknade troškova
uposlenih i skupš.
zastupnika

39.422

107.000

31.419

79,70%

29,36%

612000

Doprinosi poslodavca i
ostali doprinosi

34.334

70.000

35.212

102,56%

50,30%

613000

Izdaci za materijal i usluge

132.596

567.164

337.048

254,19%

59,43%

613100

Putni troškovi

4.475

8.000

6.165

137,79%

77,07%

613200

Elekt. energija, jav. rasvj. i
grijanje

77.766

180.000

89.866

115,56%

49,93%

613300

Pošt. telekom. i komunal.
usluge

14.548

34.000

11.929

82,00%

35,09%

613400

Nabavka materijala i
servis. usluge

9.738

34.800

11.636

119,49%

33,44%

613500

Usluge prijevoza i gorivo

1.227

7.164

4.584

373,44%

63,98%

613700

Tekuće održavanje i ostale
usluge

755

129.500

164.586

21813,57%

127,44%

613800

Osiguranje i bankarske
usluge

1.611

3.200

1.303

80,88%

613900

Ostale usluge

22.476

170.500

46.979

209,02%

27,55%

614

Tekući prijenosi -grantovi

206.781

753.346

155.080

75,00%

20,59%

614118

Grantovi političkim
strankama

0

9.180

0

811111

Prihodi od prodaje
zemljišta
UKUPNI PRIHODI
I+II+III+IV+V

76,14%

26,34%

RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO
Ek.kod

0,00%
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614122

Grantovi izbornoj komisiji

1.000

2.500

950

95,00%

38,00%

614234

Stipendije

16.650

30.000

0

0,00%

0,00%

614237

Troškovi smještaja
štićenika

9.059

35.820

10.935

120,71%

30,53%

614238

Sudski troškovi i ovrha

35.250

118.295

21.633

61,37%

18,29%

614239

Grant za Dom zdravlja

0

10.000

0

614313

Grantovi za šport

21.903

50.000

18.742

614315

Grantovi za kulturu

0

20.000

300

1,50%

614317

Grantovi za vjerske
zajednice

0

5.000

0

0,00%

614318

Prijevoz učenika

0

65.000

25.200

38,77%

614319

Grantovi udrugama

0

15.000

6.501

43,34%

614321

Crveni križ

0

5.000

0

0,00%

614322

Pomoć braniteljima

0

5.000

850

17,00%

614325

Naknada za vatrogasne
jedinice

2.500

4.000

520

614327

Jednokratna novčana
naknada za rođenje djeteta

0

5.000

0

0,00%

614328

Pomoć djeci sa posebnim
potrebama

0

9.000

0

0,00%

614411

Hrvatski radio Kupres

29.417

70.600

15.767

53,60%

22,33%

614412

Hrvatski dom kulture

29.167

63.000

13.000

44,57%

20,63%

614413

Osnovna škola fra
Miroslav Džaja

6.590

31.000

11.795

178,98%

38,05%

614414

Centar za socijalnu skrb

21.538

66.000

12.395

57,55%

18,78%

614415

Poticaj za poljoprivredu

632

10.000

0

0,00%

0,00%

614416

Dječiji vrtić Pahuljica

19.675

59.040

14.760

75,02%

25,00%

614417

Spomenik Ogledala

0

5.000

0

614419

Grant za pripravnike

941

10.000

1.732

184,16%

17,32%

614619

Proračunska pričuva

12.459

49.911

0

0,00%

0,00%

0,00%
85,57%

20,80%

37,48%

13,00%

0,00%
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616212

Izdaci za kamate na kredite 7.019

0

0

0,00%

616325

Otplata kredita

26.672

30.000

18.212

68,28%

60,71%

617111

Dug iz prethodnih
razdoblja

7.146

300.000

94.959

1328,80%

31,65%

82

II-KAPITALNI IZDACI

130.721

215.000

97.007

74,21%

45,12%

821113

Vodosnadbijevanje

0

100.000

57.330

57,33%

821116

Nabavka peći na pelet za
centralno grijanje

0

60.000

0

0,00%

821214

O.Š.Kupres

0

0

0

821216

Ostali kapitalni izdaci

130.721

35.000

0

821218

Poduzaetnička zona-Rupe

0

0

0

821222

Asvaltiranje ulica i
lokalnih putova

0

20.000

39.677

821223

Rekonstrukcija ulične
rasvijete

0

0

0

UKUPNO IZDACI I+II

911.615

2.699.110

1.104.260

0,00%

0,00%

198,38%

121,13%

40,91%

Broj:01-14-2-139/13
Kupres, 11.09.2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine,
razmatralo je Izvješće o radu civilne zaštite i prijedlozima
mjera, problemima deminiranja na području općine
Kupres i stanju protupožarne zaštite. Nakon rasprave
Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i

Kupres na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine,
razmatralo je Prijedlog Odluke o izgradnji mrtvačnice.
Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i

Z A K LJ U Č A K

Vijeće je skunulo točku dnevnog reda Odluku o
izgradnji mrtvačnice.
Za jednu od naredni sjednica Vijeća pripremiti Odluku
vodeći računa o najprihvatljivijoj lokaciji za izgradnju
mrtvačnice.

I
Vijeće se upoznalo sa Izvješćem o radu civilne zaštite i
prijedlozima mjera, problemima deminiranja na području
općine Kupres i stanju protupožarne zaštite.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-44-1-139/13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine,
razmatralo je Informacija o stanju i pravnom statusu
društveno državne imovine na području općine Kupres.
Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i

Z A K LJ U Č A K
I

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-23-3-144/13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 8. i 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u F BiH ("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 11. rujna 2013. godine,
donosi

ODLUKU

Z A K LJ U Č A K

Članak 1.

I

Ovom odlukom odobrava se priključak sela Brda na
gradski vodovod.

Vijeće se upoznalo s Informacijom o stanju i pravnom
statusu društveno državne imovine na području općine
Kupres.
Sa društvenom državnom imovinom postupiti u skladu
sa pozitivnim zakonskim propisima.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-31-1-141/13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće

Članak 2.
Zadužuju se nadležne službe općine Kupres da, u
okviru svoje nadležnosti, da odrede lokalitet priključka
naselja iz članka 1. ove Odluke na gradski vodovod, kao
i da obave sve druge potrebne radnje u cilju realizacije
projekta iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-25-2-145/13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Temeljem članka 84. stavak 6. Zakona o osnovnom
Školstvu ("Narodne novine HBŽ", broj: 12/04 i 12/08)
i članka 25. točka 18. Statuta Općine Kupres ("Službeni
glasnik općine Kupres", broj:20/08) Općinsko vijeće
Kupres nakon propisane procedure biranja članova
Školskog odbora na sjednici održanoj 11. rujna 2013.
godine d o n i j e l o j e

Kupres, razraditi jasno kriterije za dodijelu javnih priznanja
kao i proceduru predlaganja i odabira kandidata.
Povjerenstvo za javna priznanja predvidjeti da pored
vijećnika ima određeni broj uglednih građana.
U novoj odluci ne treba predviđati određene novčane
naknade za one koji dobiju jedno od ustanovlejnih javnih
priznanja.

RJEŠENJE

II

o imenovanju školskog odbora
Članak 1.
U školski odbor Osnovne škole fra Miroslava džaje
imenuju se:
1. Anđelka Dumančić - VŠS - iz reda učitelja i
stručnih suradnika
2. Ana Mihaljević - VŠS - iz reda učitelja i stručnih
suradnika
3. Mirjana Vula - VSS - iz reda roditelja učenika
4. Marija Ravančić - VŠS - ispred osnivača
Općinskog vijeća Kupres
5. Jelena Lozančić - VSS - ispred osnivača
Općinskog vijeća Kupres

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-05-7-148/13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Članak 2.

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine, pod
točkom Tekuća pitanja - Upoznalo se pristiglim zahtjevima.
Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i

Mandat članova Školskog odbora traje četiri godine.

Z A K LJ U Č A K

Članak 3.

I

Članovi Školskog odbora dužni su informirati Općinsko
vijeće Kupres o svom radu.

Sve pristigle zahtjeve:
• Zamolba za izlazak iz Povjerenstva za dodjelu
poljoprivrednog zemljišta, Dragica Ćurković
• Zahtjev za uklanjanje bespravno izgrađenog
zida na društvenom zemljištu - uzurpacija javne
površine, Pero Pelivanović,
• Zahtjev za zaštitu općenarodne imovine i općeg
dobra od daljnje uzurpacije i sprječavanje
nezakonitosti od stranje Pere Turalije, Žitelji sela
Otinovci,
• Prigovor u svezi Vašeg očitovanja po dopisu br.
02-23-4-1228/13 od 16.7.2013. godine, Mira
Herceg i ostali,
• Opomena i upozorenje na nezakonitosti, Mještani
sela Kukavice, zastupani po Begić Emini, advokatu
iz Bugojna, uputiti Općinskom načelniku, kako
bi službe mogle dati svoja mišljenja u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Ovo sve iz razloga da Vijeće ne pogriješi u donošenju
zaključka.

Članak 4.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-38-1-147/13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine,
razmatralo je Prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja općine Kupres. Nakon rasprave Vijeće je
donijelo s l i j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I
Da je Javna priznanja općine Kupres ove godine
nikome ne dodjele.
Ići u izmjeniu Odluke o javnim priznanjima Općine

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-05-14-149/13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
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Na temelju članka 79. i 80. Zakona o građevinskom
zemljištu F BiH ("Službene novine F BiH", broj:67/05)
i članka 58. Odluke o građevinskom zemljištu općine
Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres", broj:19/08)
i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni glasnik
općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine, d o n o s i

ODLUKU

Kupres, nasjednici održanoj dana 11. rujna 2013. godine,
donosi

ODLUKU
o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Kupres
ima pravo davatelja stana na korištenje
A. Osnovne odredbe

o uređenju okoliša oko umjetne
akumulacije na rijeci Milač
Članak 1.
Pristupa se uređenju neposrednog područja oko
umjetne akumulacije vode na rijeci Milač, uz magistralni
put M 16, Kupres-Šujica..
Članak 2.
Zadužuju se nadležne službe općine Kupres da u skladu
sa važećim propisima poduzmu mjere i aktivnosti u cilju
uređenja i privođenja i namjeni objekta iz članka 1. ove
Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da, radi provođenja ove
Odluke, sklopi ugovor sa podnositeljem molbe "Čajuša"
d.o.o. kojim će se detaljno utvrditi međusobna prava i
obveze.

Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se uvjeti, kriteriji i postupak
za dodjelu i prodaju stanova nakojima Općina Kupres
(u daljem tekstu: Općina) ima pravo davatelja stana
nakorištenje u skladu sa odredbama članka 13. Zakona
o prestanku primjene Zakona onapuštenim stanovima
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj
11/98,38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01 i 15/02).
Članak 2.
Stanovi na kojima je Općina davatelj stana na
korištenje mogu biti predmet dodjele iprodaje u skladu
sa odredbama članka 13. Zakona o prestanku primjene
Zakona onapuštenim stanovima, na kojima je prestalo
stanarsko pravo i članka 2. Zakona ovraćanju, dodjeli i
prodaji stanova.
Predmet dodjele i prodaje stanova u smislu ove Odluke
ne mogu biti nacionalizirani stanovi.
Članak 3.

Članak 4.
Ovom Odlukom, i ugovorom iz članka 3. ove Odluke ne
mijenjaju se niti se mogu mijenjati zemljišno knjižno niti
katastarsko stanje na objektu iz članka 1. ove Odluke.

Ne dodijeljeni stanovi će biti klasificirani u posebne
kategorije:
1.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-23-146/13
Kupres, 11. rujna 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na osnovu članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH(˝Službene novine Federacije
BiH˝ broj 49/06), članka 13. Zakona o prestanku
primjeneZakona o napuštenim stanovima (˝Službene
novine Federacije BiH˝ broj: 11/98, 39/98, 12/99,18/99,
27/99, 43/99, 31/01 i 15/02) i Zakona o vraćanju, dodjeli
i prodajistanova (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj
28/05), članka 25. Statuta Općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝, broj 20/08)Općinsko vijeće

2.
3.

Socijalni stanovi koji se mogu dodijeliti na
privremeno korištenje do prestanka razloga za
njihovu dodjelu;
Stanovi za prodaju po tržišnim cijenama;
Stanovi koje će dodijeliti Povjerenstvo za poslove
iz stambenog djelokruga OV-a Kupres (u daljnjem
tekstu:Povjerenstvo).
Članak 4.

Raspodjela stanova od ukupnog broja izvršiti će se na
slijedeći način:
I. a) Socijalni stanovi koji se mogu dodijeliti na
privremeno korištenje do prestanka razloga za njihovu
dodjelu - 2 stana
- stan u ulici K.A. Stepinca, broj zgrade 3.(korisnik
stana- prazan)
- stan u ulici K.A. Stepinca, broj zgrade 6/II. (korisnik
stana- Ružica Živković)
b) Stanovi za žrtve obiteljskog nasilja - 1 stan.
- stan u ulici Mate Bobana, broj zgrade 7.(korisnik
stana- Miron Barišić)
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II. Stanovi za prodaju - 13 stanova
- stan u ulici Mate Bobana, broj zgrade 7. (korisnik stanaIvo Lozančić)
- stan u ulici Kupreške bojne, broj zgrade 15/I. (korisnik
stana- Gordan Rebrina)
- stan u ulici Kupreške bojne, broj zgrade 16. (korisnik
stana- Centar za socijalni rad)
- stan u ulici Kupreške bojne, broj zgrade 19/I. (korisnik
stana- Blagojka Mršo)
- stan u ulici Kupreške bojne, broj zgrade 19/II. (korisnik
stana-Mario Bagarić)
- stan u ulici Kralja Tomislava, broj zgrade 20/I. (korisnik
stana-Luca Mijatović)
- stan u ulici Kralja Tomislava, broj zgrade 20/II. (korisnik
stana-Terezija Mihaljević)
- stan u ulici Kupreške bojne, broj zgrade 21/I.(korisnik
stana- Anto Čičak)
- stan u ulici Kupreške bojne, broj zgrade 21/I. (korisnik
stana- Paško Sučić)
- stan u ulici Prolaz G. Jurkića, broj zgrade 24/II. (korisnik
stana- Neda Sučić)
- stan u ulici Mate Bobana, broj zgrade 28/II. (korisnik
stana- Miro Pašalić)
- stan u ulici Ante Starčevića, broj zgrade 30/5. (korisnik
stana- Anto Čičak)
- stan u ulici Mate Bobana, broj zgrade 8. (korisnik stanaprazan)
III. Stanovi koje će dodijeliti Povjerenstvo za poslove
iz stambenog djelokruga OV-a Kupres (u daljnjem
tekstu:Povjerenstvo).
- stan u ulici K.A. Stepinca, broj zgrade 29.(korisnik
stana- prof.engleskog jezika)
- stan u ulici K.A. Stepinca, broj zgrade 29.(korisnik
stana- Nediljko Ćaleta)
- stan u ulici K.A. Stepinca, broj zgrade 29.(korisnik
stana- Miro Lovrić)
- stan u ulici K.A. Stepinca, broj zgrade 29. (korisnik
stana- Stjepan Herceg)
- stan u ulici K.A. Stepinca, broj zgrade 29. (korisnik
stana- Ivica Čolić)
- stan u ulici K.A. Stepinca, broj zgrade 29. (korisnik
stana- Ilija Jezidžić)
- stan u ulici K.A. Stepinca, broj zgrade 29. (korisnik
stana- Milan Raštegorac)

koji imaju prebivalište na području općine Kupres
7.
Invalidima rada
8.
Osobama u stanju socijalne potrebe
9.
Mladim bračnim parovima do 35 godina starosti
Stanovi se mogu dodijeliti isključivo na temelju
pozitivnih zakonskih propisa.
Deficitarni kadrovi su kadrovi koji su potrebni
za efikasniji rad organa državne službe, školskihi
zdravstvenih institucija općine Kupres, koje će posebnom
Odlukom odrediti OV Kupres.
Općinsko vijeće će posebnom Odlukom, nakon što
utvrdi listu deficitarnih kadrova, istima omogućiti otkup
stana pod uvjetima navedenim u ovoj Odluci.
Članak 6.
Smatra se da osoba nema riješeno stambeno pitanje
ako njegov bračni drug i djeca, odnosno osoba iz obitelji
s kojom živi:
- Nisu nositelji stanarskog prava ili nemaju stan ili kuću
u vlasništvu ili suvlasništvu na teritoriji BiH
- Ako nisu otkupili zamijenili ili prodali stan ili kuću na
adresi na kojoj su živjeli prije ili poslije rata na teritoriji
BiH
- Ako nisu svojom krivicom ostali bez stana ili kuće
ili svojom voljom (u postupku razvoda braka odricanjem
od nasljedstva, te time sebe doveli u položaj neriješenog
stambenog pitanja)
- Ako nisu bili korisnici donacije za rješavanja
stambenog pitanja
Članak 7.
Dodjela stanova putem prodaje iz članka 4. stavka
II. ove Odluke vršitće se prema listi prioriteta, koja se
utvrđujebodovanjem zahtjeva na osnovu slijedećih mjerila
i kriterija:
1. Stambena situacija
•
•
•
•

B. Kriteriji za dodjelu i prodaju stanova
Članak 5.
Stanovi se dodjeljuju osobama koji nemaju riješeno
stambeno pitanje po slijedećem prioritetu:
1.
Obiteljima poginulih u Domovinskom ratu
2.
Ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama
rata
3.
Razvojačenim braniteljima
4.
Deficitarnim kadrovima
5.
Osobama nositeljima stanarskog prava u
općinskim stanovima koji su uništeni tijekom rata
6.
Samohranom roditelju sa maloljetnom djecom

•
•
•

neriješeno stambeno pitanje
podnositelja..........................................70 bodova,
status socijalnog slučaja .................... 30 bodova
osobama nositeljima stanarskog prava u općinskim
stanovima čiji su stanovi uništeni tijekom rata s
prebivalištem u Općini Kupres ...........100 bodova
članovi obiteljskog domaćinstva
za svakog člana obiteljskog domaćinstva
uključujući i podnositelja zahtjeva po.... 5 bodova
samohrani roditelj .................................10 bodova

2. Kriteriji sudjelovanja u ratu
•

braniteljima u Domovinskom ratu zasvaki
provedeni mjesec........................................1,5 bod

•

braniteljima –prednost bračnim parovima ako su
oboje bili mobilizirani u Domovinskom ratu za
svaki provedeni mjesec...............................2 boda
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3. Kriteriji ratni vojni invalid
• ratni vojni invalid za tjelesno oštećenje od 80% do
100%...........................50 bodova
• ratni vojni invalid za tjelesno oštećenje od 60% do
80%............................ 30 bodova
• ratni vojni invalid za tjelesno oštećenje od 40% do
60%............................20 bodova
• ratni vojni invalid za tjelesno oštećenje od 20% do
40%............................10 bodova
4. Kriterij za obitelji poginulih branitelja u
Domovinskom ratu koji nemaju riješeno stambeno pitanje
ni po jednoj osnovi
• obitelji poginulih branitelja i civilne žrtve rata
…………………………… 55 bodova
5. Civilne žrtve rata i invalidi rada
• za tjelesno oštećenje od 80% do 100%...........30
bodova
• za tjelesno oštećenje od 60% do 80%.............20
bodova
• za tjelesno oštećenje od 40% do 60%.............10
bodova
• za tjelesno oštećenje od 20% do 40%..............5
bodova
6. Kriterij ukupan radni staž
• za svaku godinu radnog staža po..................1 bod
7. Mladim bračnim parovima do 35 godina starosti
• za bračni status………………………………35
bodova
Bodovanje će se izvršiti po dvije osnove koje su
najpovoljnije podnositelju zahtjevu.
Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti po
jednoj osnovi je 100 bodova.
Članak 8.
Ukoliko dvije ili više osoba po osnovu kriterija i mjerila
utvrđenih ovom Odlukom imaju isti brojbodova, prednost
na listi imaju kandidati utvrđeni redoslijedom u članku
5. ove Odluke. U slučaju da kandidati za dodjelu stana
ne spadaju ni u jednu navedenu kategoriju, stan će se
dodijeliti obiteljima sa većim brojem članova, a ukoliko
se dogodi da se ni po tom kriteriju ne može dodijeliti, stan
će se dodijeliti kandidatu sa više godina radnog iskustva.
Pod jednakim uvjetima u svakom pojedinačnom slučaju
pravo prvootkupa i pravo prvozakupa imaju osobe rođene
i prijavljene na području općine Kupres, kao i osobe koje
su već dosad bili ili jesu korisnici općinskih stanova.
Članak 9.
Podnositelju zahtjeva prema broju članova domaćinstva
može se dodijeliti:
•
•

samcu - garsonijera ili jednosoban stan,
dvočlanom domaćinstvu - jednosoban ili jednoipolsoban
stan,

•
•

tročlanom domaćinstvu - dvosoban ili dvoiposobni
stan
četveročlanom domaćinstvu - dvoiposobni ili veći
stan.

Iznimno, podnositelju zahtjeva se može dodijeliti i
manji stan uz njegovu pisanu suglasnost akoostvari pravo
prvenstva za dodjelu stana.
Osoba koja je vlasnik ili korisnik određenog stana
može s Općinom sklopiti poseban ugovor o zamjeni stana
poduvjetom da su obje strane suglasne i da je zamjena u
skladu s procijenjenom vrijednošću stanova.
C. Postupak provedbe dodjele i otkupa stana
Članak 10.
Odluku o dodjeli stanova iz članka 4. stavka I. na
privremeno korištenje i uvjete pod kojima će se isti
koristiti donosi Općinski načelnik uz konzultacije sa
Centrom za socijalni rad Kupres u skladu sa pozitivnim
zakonskim propisima, i izdaje privremena rješenja za
korištenje istih.
Oglas o prodaji stanova iz članka 4. stavka II.ove
Odluke raspisuje i provodi Služba za gospodarstvo,
graditeljstvo, prostorno uređenje ikomunalne poslove
putem oglasne ploče Općine Kupres.Pisane prijave se
podnose Povjerenstvu za poslove iz stambenog djelokruga
Općinskogvijeća, uz koju se prilaže odgovarajuća
dokumentacija za sve kriterije i mjerila iz članaka 5. i 6.
ove Odluke.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka će
pregledati zaprimljenu dokumentaciju iprovesti daljnju
proceduru.
Ako podnositelj zahtjeva dostavi nepotpunu prijavu,
Povjerenstvo će pisanim putem tražiti da uroku od 8
danadostavi potrebne podatke, a ako to on ne učini u
ostavljenom roku Povjerenstvo ćezahtjev odbaciti.
Na osnovu prispjelih prijava na Oglas, Povjerenstvo
utvrđuje Prijedlog preliminarne liste prioriteta i istu
oglašava naoglasnoj ploči Općine.
Prigovori na Prijedlog preliminarne liste prioriteta
ulažu se Drugostupanjskom stručnom povjerenstvu u
roku od 15 dana od dana oglašavanja putem Povjerenstva
za poslove izstambenogdjelokruga.
Protiv odluke Drugostupanjskog stručnog povjerenstva
nije dozvoljena žalba, a nezadovoljnastranka može
pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.
Po okončanju žalbenog postupka, Povjerenstvo
dostavlja Prijedlog utvrđene liste prioritetaOpćinskom
vijeću na usvajanje.
Stanovi iz članka 4. stavka III. ove Odluke su
prvenstveno stanovi namijenjeni za deficitarne kadrove.
Ukoliko se dogodi da nema zainteresiranih deficitarnih
kadrova iz prethodnog stavka ovog članka za navedene
stanove isti se mogu dodijeliti na privremeno korištenje i
drugim osobama pod kriterijima navedenim u članku 5. i
6. i u skladu sa bodovanjem u članku 7. ove Odluke.
Oglas o dodjeli stanova na privremeno korištenje
raspisuje i provodinadležna općinska Služba za
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gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne
poslove općine Kupres.
Pisane prijave se podnose Povjerenstvu za poslove
iz stambenog djelokruga Općinskog vijeća, uz koju se
prilaže odgovarajuća dokumentacija za sve kriterije i
mjerila iz članaka 5. i 6.ove Odluke.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka
će pregledati zaprimljenu dokumentaciju i provesti
daljnju proceduru.Ako podnositelj zahtjeva dostavi
nepotpunu prijavu, Povjerenstvo će pisanim putem
tražiti od podnositelja da u roku 8 dana dostavi potrebne
podatke, a ako podnositelj to ne učini u ostavljenom roku
Povjerenstvo će zahtjev odbaciti.
Na osnovu prispjelih prijava na oglas, Povjerenstvo
utvrđuje Prijedlog preliminarne liste prioriteta i istu
oglašava na oglasnoj ploči Općine.
Prigovori na Prijedlog preliminarne liste prioriteta
ulažu se Općinskom Načelniku u roku od 15 dana od dana
oglašavanja putem Povjerenstva za poslove iz stambenog
djelokruga.
Protiv odluke Općinskog načelnika nije dozvoljena
žalba, a nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni
spor kod nadležnog suda.
Nakon donošenja Odluke Općinski načelnik izdaje
Rješenje o privremenom korištenju stana te sklapa
Ugovor o korištenja stana sa korisnikom stana kojim će
se definirati međusobna prava, obveze i dužnosti.
Procedura za stanove iz članka 4. Stavka III. ove
Odluke provest će se nakon što Općinsko vijeće Kupres
utvrdi listu deficitarnih kadrova kojom će istima dodijeliti
određeni broj stanova iz ove kategorije.

komunalne poslove, u roku od mjesec dana od dana
dodjele stana, koja je izvršena temeljem ove Odluke.
Članak 13.
Cijenu stana čini građevinska vrijednost stana
korigirana koeficijentom položajne pogodnosti.
Građevinska vrijednost stana je 600 KM po m2.
Kod utvrđivanja cijene stana primjenjuje se koeficijent
položajne pogodnosti stana urasponu od 0,60 do 1,00
utvrđen propisom Vlade Županije.
Članak 14.
Plaćanje cijene stana vrši se novcem, odnosno na drugi
način sukladno važećim zakonskim propisima.
Plaćanje cijene stana može se ugovoriti odjednom ili
otplatom u 10 jednakih godišnjih rata sa 1% godišnje
kamate.
Članak 15.
Na pojedinačna i međusobna prava prodavatelja i kupca
koja nisu regulirana Zakonom ovraćanju, dodjeli i prodaji
stanova, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o
prodajistanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Članak 16.
Po pravomoćnom rješenju o dodjeli stana, osoba kojoj
je dodijeljen stan, do kupovinestana ima obvezu izmirivati
sve troškove održavanja u skladu sa važećim propisima.

Članak 11.
Članak 17.
U slučaju da za određeni stan nema zainteresiranih
osoba u prvom stupnju odlučivanja, stan se može
dodijeliti tijekom drugog stupnja odlučivanja sljedećem
kandidatu i sve tako redom po broju bodova kandidata
koji je aplicirao na bilo koji drugi stan pod uvjetom da u
žalbenom postupku u pisanom obliku u obliku pristane
da mu se dodijeli nedodijeljeni stan u prvom stupnju
odlučivanja.
Ukoliko nakon provedenih procedura za dodjelu
putem prodaje i dodjele na privremeno korištenje ostane
slobodnih stanova, ovlašćuje se Općinski načelnik da na
temelju zahtjeva određene osobe može sklopiti ugovor o
zakupu na dvije godine sa podnositeljem zahtjeva.
Nakon isteka roka od dvije godine ponavlja se
procedura prodaje stanova koji nisu prodani, kao i Javni
oglas za stanove koji se daju na privremeno korištenje.
Članak 12.
Dodjelu stana putem prodaje u skladu sa usvojenom
rang listom vrši OV Kupres.
Rješenje o dodjeli stana putem prodaje potpisuje
predsjednik OV na temelju usvojene rang liste. Alternativa
(potpisuje načelnik).
Osoba, kojoj je dodijeljen stan dužna je podnijeti
zahtjev za kupovinu stana Općini putem Službe za
gospodarstvo,graditeljstvo,
prostorno
uređenje
i

Osoba kojoj je dodijeljen stan, a koja u ostavljenom
roku ne podnose zahtjev za kupovinustana sa Općinom,
zaključuje ugovor o zakupu igubi pravo na kupovinu
stana.
Članak 18.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Povjerenstvo za poslove iz stambenogdjelokruga vrši
Služba zagospodarstvo,graditeljstvo, prostorno uređenje
i komunalne poslove općine Kupres.
Članak 19.
Stan koji osoba otkupi u skladu sa odredbama Zakona
o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, ne može se otuđiti
ili izdavati u zakup narednih 10 (deset) godina, a zabrana
prometa evidentirat će se u KPU (knjigu položenih
ugovora), odnosno u drugim javnim evidencijama.
Članak 20.
U slučaju da u procesu prodaje stanova ostane
neotkupljenih stanova, kao i za stanove koji ne idu u
proces prodaje, utvrđuje se cijena mjesečnog zakupa stana
u iznosu od 2,00 KM/m2.
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Općinsko vijeće može posebnom odlukom regulirati
plaćanje stanarine za deficitarne kadrove, braniteljsku
populaciju i druge posebne slučajeve tj. iste može
osloboditi plaćanja stanarine.
D. Prijelazne i završne odredbe

daljnjem tekstu: bespravne građevine i bespravni radovi),
kuća za odmor izgrađenih bezodobrenja za građenje,
rješavanje pravnog statusa građevina privremenog
karaktera (u daljnjem tekstu: privremenegrađevine) i
postupanje organa u slučajevima započete izgradnje
građevina na području općine Kupres (u daljnjem tekstu:
Općina).

Članak 21.

Članak 2.

Posebnom odlukom regulirat će se uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele stanova koji nisu obuhvaćeni ovom
Odlukom.

Pod rješavanjem pravnog statusa, u smislu ove Odluke,
podrazumijeva se donošenje rješenja o naknadnoj
urbanističkoj suglasnosti/lokacijskoj dozvoli, naknadnom
odobrenju za građenje i naknadnoj uporabnoj dozvoli, u
skladu sa odredbama pozitivnih zakonskih propisa i ovom
Odlukom.

Članak 22.
Korisnici koji se nalaze u stanovima, a ne ispunjavaju
uvjete iz ove Odluke, mogu u rokuod tri (3)mjeseca
pristupiti zaključenju ugovora o zakupu sa Općinom
Kupres na osnovu uvjeta kojeOpćina odredi, ili u istom
roku iseliti iz stana i predati ga na raspolaganje vlasniku.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se i u ˝Službenom glasniku Općine Kupres˝.
Broj: 01-23-12-142/13
Datum: 11. 09. 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na osnovu članka 25. Statuta općine Kupres (“Službeni
glasnik općine Kupres broj: 20/08“), članaka 7.,8. i
12. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH
(“Službene novine FBiH 49/06“),članka 37.Zakona o
prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i
45/10“),članka 40. Zakona o građevinskom zemljištu
Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl.novine F BiH” broj:
25/03, 16/04 i 67/05“), članaka 28. i 30. Zakona o građenju
HBŽ („Narodne novine HBŽ 14/98“),te na temelju članaka
56.,84. i 86. Odluke o provođenju prostornog plana općine
Kupres („Službeni glasnik općine Kupres broj:17/07“),
Općinsko vijeće Kupres, na sjednici održanoj da 11. rujna
2013. godine, d o n i j e l o j e

Članak 3.
Bespravnim građevinama, u smislu ove Odluke,
smatraju se građevine ili njihov dio izgrađene bez
odobrenja za građenje, građevine u čijoj je izgradnji
odstupljeno od odobrenja za građenje i građevine
dograđene ili nadozidane bez odobrenja zagrađenje.
Izgrađenom građevinom, u smislu ove Odluke, smatra
se građevina na kojoj su do dana stupanja na snagu ove
Odluke izvedeni građevinski i instalaterski radovi u cjelini
ili je završen dio građevine koji se može samostalno
koristiti.
Građevina u čijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja
za građenje ,u smislu ove Odluke smatra se građevina čiji
vlasnik posjeduje odobrenje za građenje, a nije ispunio
uvjete navedene u građevinskoj dozvoli, a protekao je rok
za izmjenu odobrenja ili je zahtjevza izmjenu odbijen.
Građevinama dograđenim ili nadozidanim bez
pravovaljanog odobrenja za građenje, u smislu ove
Odluke, smatra se građevina dograđena ili nadozidana
bez odobrenja za građenje.
Bespravnim privremenim građevinama, u smislu ove
Odluke, smatraju se građevine montažno-demontažne
izvedbe, napravljene od lakih materijala ili materijala
čijim uklanjanjem ne bi došlo do većeg zahvata u prostoru,
postavljene bez odobrenja za postavljenje prema važećim
zakonskim propisima.
Bespravno izgrađena kuća za odmor, u smislu ove
Odluke, smatra se kuća izgrađena od tvrdih materijala
bez odobrenja za građenje,van gradskog građevinskog
zemljišta.

o rješavanju pravnog statusa građevina izgrađenih
bez odobrenja za građenje i građevina privremenog
karaktera na području općine Kupres

Bespravnim radovima, u smislu ove Odluke, smatraju
se izvedeni radovi iznad ili ispod površine tla bez
pravovaljane dokumentacije, kojima se privremenoili
trajno zauzima prostor ili mijenjaju postojeći uvjeti
korištenja tog prostora.

Članak 1.

Članak 4.

Ovom Odlukom regulira se postupak, uvjeti i način
rješavanja pravnog statusa građevina i drugih izvedenih
radova u prostoru izgrađenihbez odobrenja za građenje (u

Građevine čija je izgradnja započeta do dana stupanja
na snagu ove Odluke na koje se ne mogu primijeniti
odredbe članka 3.ove Odluke rješavat će se po odredbama
pozitivnih zakonskih propisa.

ODLUKU
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Ova Odluka se odnosi na građevine iz članka 3. sa
područja cijele općine Kupres.

suglasnosti/naknadnoj lokacijskoj dozvoli,ovlaštena
osoba mora podnijeti u roku oddvanaest mjeseci od dana
stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.
Članak 10.
Po ovoj Odluci vrši se rješavanje pravnog statusa
građevina iz čl. 3. ove Odluke koje su izgrađene do dana
stupanja na pravnu snaguiste.
Osnova za utvrđivanje da je objekt izgrađen do dana
stupanja na snagu ove Odluke su:
vjerodostojni snimci
akti Urbanističko-građevinskih inspekcija u postupku
vršenja nadzora zaključno sa danom stupanja na snaguove
Odluke
dokazi o izvršenom priključenju na komunalnu
infrastrukturu
svi drugi dokumenti kojima se u tijeku postupka može
utvrditi činjenično stanje

Uz zahtjev za donošenje rješenja o naknadnoj
urbanističkoj suglasnosti/lokacijskoj dozvoli prilaže se:
• Kopija katastarskog plana (original);
• ZK izvadak (original ili ovjerena kopija);
• Prijepis posjedovnog lista;
• Idejni projekt, idejno rješenje ili programska skica,
ovisno od složenosti građenja;
• Poljoprivredna suglasnost;
• Ovjerena fotokopija osobne iskaznice,
• Fotografije bespravno izgrađene građevine;
• Tehnički opis s podacima o namjeni, veličini i
godini izgradnje građevine;
• Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Za građevine iz članka 3. Ove Odluke nadležni organ
općine Kupres ovlašten je pribavljati dokaze prema
odredbama Zakona o upravnom postupku.
Članak 6.
Zahtjev za donošenje rješenja o naknadnoj
urbanističkoj suglasnosti/lokacijskoj dozvoli, naknadnom
odobrenju za građenje i naknadnoj uporabnoj dozvoli
podnosi seOpćinskom načelniku odnosno nadležnoj
Službi za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje
i komunalne poslove (u daljnjem tekstu: Nadležni organ),
bez obzira na površinu nelegalno izgrađene građevine.
Članak 7.
Postupak rješavanja pravnog statusa bespravno
sagrađenih objekata podrazumijeva naknadno pribavljanje
sljedećih dokumenata:
•
•
•

Naknadno rješenje urbanističke suglasnosti/
lokacijska dozvole
Naknadno rješenje odobrenja za građenje/
građevinska dozvole
Naknadno rješenje zauporabu objekta/ uporabna
dozvole

Članak 11.
Nakon dobivanja naknadnog rješenja urbanističke
suglasnosti ili naknadne lokacijske dozvole Ovlaštena
osoba na koju ista glasi u roku od dva mjeseca od
pravomoćnosti rješenja iste dužna je podnijeti zahtjev
za izdavanjenaknadnog rješenja odobrenja za građenje/
građevinske dozvole.
Uz zahtjev za donošenje rješenja o naknadnom
odobrenju za građenje prilaže se:
• Kopija pravovaljanog rješenja o naknadnoj
urbanističkoj suglasnosti/lokacijska dozvola;
• Izvod iz katastra za pripadajuću građevinsku
parcelu;
• Dokaz o reguliranim troškovima utvrđenim
kroz izdano rješenje o naknadnoj urbanističkoj
suglasnosti/lokacijskoj dozvoli;
• Dokaz o pravu vlasništva zemljišta,odnosno
građevine ili pravu korištenja zemljišta radi
građenja odnosno pravu građenja;
• Tri primjerka glavnog projekta;
• Elektro-energetska suglasnost;
• Suglasnosti, potvrde ili mišljenja nadležnih tijela
ili poduzeća na glavni projekt, kada je to određeno
posebnim zakonom;
• Drugi prilozi određeni posebnim zakonom.

Članak 8.
Članak 12.
Postupak rješavanja pravnog statusa bespravno
izgrađene građevine pokreće se po zahtjevu ovlaštene
osobe.
Ovlaštena osoba, u smislu oveOdluke, smatra se
graditelj bespravno izgrađene građevine, vlasnik bespravno
izgrađene građevine ukoliko on nije biograditelj, a
vlasništvo dokazuje kupoprodajnim ugovorom na koji
je plaćen porez na promet nekretnina ili osoba koja
jenekretninu stekla na drugi zakonom propisan način.
Članak 9.
Zahtjev za donošenje rješenja o naknadnoj urbanističkoj

Nakon dobivanja naknadnog odobrenja za građenje/
građevinske dozvole, ovlaštena osoba na koju ono glasi
dužna je u roku od dva mjeseca od pravomoćnosti rješenja
podnijeti zahtjev za dobivanje naknadnog rješenja za
uporabu objekta/ uporabne dozvole.
Uz zahtjev za donošenje naknadnog rješenja za uporabu
objekta prilaže se:
•
•

Kopija građevinske dozvole s udarenom klauzulom
pravomoćnosti;
Kopija katastarskog plana;
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Zemljišno knjižni izvadak;
Prijepis posjedovnog lista;
Zapisnik o iskolčenju građevne crte.
Članak 13.

Rješavanje pravnog statusa građevina ne može se
izvršiti za građevine koje su izgrađene:
1. U zonama posebne namjene
2. Na rezerviranim površinama
3. U zonama prometne i energetske infrastrukture
4. Uzaštićenim pojasevima definiranim Prostornim
planom općine Kupres
5. U zonama vodne infrastrukture
6. U zonama rudnog polja i eksploatacije
7. Na komunalnim građevinama i uređajima
8. U zonama klizišta
9. Ako predstavljaju opasnost po život,zdravlje i rad
ljudi ili ugrožava okolinu i promet
10. Ako je objekt izgrađen od nepostojanih materijala
Članak 14.
Nadležni organ će legalizirati bespravno izgrađenu
građevinu ukoliko ista zadovoljava zahtjeve odgovarajućeg
prostornoplanskog dokumenta predviđenog važećim
propisima.
Članak 15.
Iznimno od članka 14. ove Odluke u slučajevima
odstupanja od planskog dokumenta ili odobrenih gabarita
pravni status bespravno izgrađene građevine može se
pozitivno riješiti ukoliko tročlano stručno povjerenstvo
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo,) koje imenuje Općinski
načelnik, analizom lokacije utvrdi da postoje prostorne
mogućnosti da se pozitivno riješi pravni status građevine,
teda izvedeni radovi nisu smetnja postojećim susjednim
građevinama i da je predmetna izgradnja u skladu sa
postojećom izgradnjom na lokalitetu.
Građevine izgrađene bez odobrenja za građenje do
1974. godine ne podliježu ovoj Odluci već se za iste izdaje
uvjerenje na osnovu zapisnika i prijedloga Povjerenstva,
koje na licu mjesta uzima izjavu od vlasnika objekta.
Uvjerenje se izdaje u skladu sa člankom 170. Zakona
o upravnom postupku, upisuje se u poseban registar i
služi za reguliranje statusnih promjena i prava upisa u
zemljišne knjige, dogradnje, rekonstrukcije ili priključka
na komunalnu infrastrukturu.
Članak 16.
Iznimno od odredbi članka 14. ove Odluke Povjerenstvo će
pozitivno riješiti pravni status bespravno izgrađene građevine
koja se nalazi na prostoru za koji nije donesen odgovarajući
prostorno-planski dokument koji je Zakonom propisan kao
osnova za donošenje urbanističke suglasnosti pod uvjetom:
1. da se nalazi na zemljištu koje se može utvrditi kao
građevinsko
2. da se ne nalazi u zonama navedenim u članku 13. ove
Odluke

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Općina
će za navedena područja donijeti program minimalnog
opremanja zemljišta (neće se raditi regulacijskiplan) što
uključuje osiguranje prometnog pristupa, snabdijevanje
vodom i rješavanje odvodnje otpadnih voda, prvenstveno
kanalizacijskim sustavom, te snabdijevanje električnom
energijom.
Realizaciju programa minimalnog opremanja zemljišta
provodi Općina paralelno sa postupkom rješavanja
pravnog statusa građevina, a po osnovu naplate troškova
uređenja.
Članak 17.
Rješavanje pravnog statusa građevina na područjima
gdje je odgovarajućim odlukama utvrđen režim zabrane
građenja vrši se na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja.
Ukoliko Povjerenstvo analizom lokacije iz prethodnog
stavka ovog članka utvrdi da postoje prostorne mogućnosti
da se pozitivno riješi pravni status predmetnog objekta,
istom će se i izdati sva potrebna dokumentacija u skladu
sa ovom Odlukom.
Članak 18.
U postupku rješavanja pravnog statusa građevina
iz članka 3. Ove Odluke, a prije donošenja naknadnog
odobrenja za građenje ukoliko je zemljište u vlasništvu
općine Kupres, vlasnik građevine plaća općini naknadu
za dodijeljeno zemljište, naknadu za pogodnost lokacijerentu, naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i
naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
ukoliko se radi o poljoprivrednom zemljištu, koja se
utvrđuje u skladu sa važećim zakonskim propisima
(Zakonom o građevinskom zemljištu, odnosno Odlukom
Općinskog vijeća o utvrđivanju visina naknade i Zakona
o poljoprivrednom zemljištu) kao i posebnu naknadu koja
se utvrđuje ovom Odlukom.
Naknadu za izdavanje potrebnih dokumenata, u svakom
konkretnom slučaju, utvrđuje Nadležni organ u skladu sa
važećim zakonskim propisima, na način kako se to radi i
prilikom redovnog izdavanja potrebnih dokumenata.
Članak 19.
Za bespravne građevine iz članka 3. Ove odluke, osim
naknada iz čl. 18. ove Odluke plaćaju se i naknade:
Za bespravne građevine iz članka 3. ove Odluke osim
građevina iz stavka VI. članka 3., čija je ukupna površina
veća od 100 m2 plaća se posebna naknada za svaki naredni
m2 korisne površine na sljedeći način:
Prva zona………………………….50 KM/m2
Duga zona…………………………40 KM/m2
Treća zona………………………..20 KM/m2
Četvrta zona……………………...15 KM/m2
Peta zona…………………………..10 KM/m2
Šesta zona………………………..….5 KM/m2
Za bespravno izgrađene kuće za odmor iz članka 3.
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stavka VI. ove Odluke plaća se posebna naknada u iznosu
kako slijedi:
Do 50 m2 neto korisne površine iznos od 500 KM
Preko 50 m2 neto korisne površine 500 KM+20 KM/m2
za svaki dodatni m2.
Članak 20.
Za bespravno izgrađene građevine za koje ovlaštena
osoba ne podnese zahtjev za rješavanje pravnog statusa
u roku predviđenom ovom Odlukom, Općinsko vijeće
Kupres će na prijedlog nadležne inspekcije i nadležne
Službe za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje
i komunalne poslove donijeti Program uklanjanja
bespravno izgrađenih objekata u kojem će se utvrditi broj
i vrsta građevina, dinamika rušenja i ostala pitanja oko
uklanjanja istih.
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka
o visini rente po m2 korisne površine građevine koja je
izgrađena ili započeta bez odobrenja za građenje (Službeni
glasnik općine Kupres broj: 25/10).
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01-02-1-143/13
Datum: 11.09. 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(˝Službene novine Federacije BiH˝ broj 34/03), članka
34. Zakona o ustanovama HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝
broj 10/98), članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08) i članka 4. Odluke o
utvrđivanju uvjeta i postupka izbora kandidata za konačno
imenovanje u regulirana tijela Općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 12/05) nakon provedenog
postupka po javnom natječaju za izbor i imenovanje
članova upravnog vijeća JU ˝Hrvatski dom Kupres˝,
Općinski načelnik, kao odgovorni javni službenik
donosi

RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Upravnog vijeća javne
ustanove ˝Hrvatski dom Kupres˝
Članak 1.
Imenuje se Upravno vijeće Javne ustanove ˝ Hrvatski
dom Kupres˝ u sastavu:

1.
2.
3.

Slaven Malikanović- član ispred osnivača
Josip Mihaljević- člana ispred osnivača
Ljerka Maleš- člana ispred ustanove
Članak 2.

Za predsjednika Upravnog vijeća Ustanove iz članka 1.
ovog rješenja imenuje se Slaven Malikanović.
Članak 3.
Mandat članova Upravnog vijeća Javne ustanove
˝ Hrvatski dom Kupres˝ traje četiri (4) godine od dana
imenovanja.
Članak 4.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, i objavit
će se u ˝ Službenim novinama F BiH˝ i ˝Službenom
glasniku općine Kupres˝.
Broj: 02-05-271/13
Kupres, 18.10.2013. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Na temelju članka 39. Statuta Općine Kupres („Službeni
glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08), Općinski načelnik,
donosi

ODLUKU
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi - tenderu, vezano za Lot 1 „Vršenje usluga na zimskom održavanju asfaltiranih
gradskih ulica i odvoz snijega ukupne dužine
10.372 m“, Lot 2 - „Vršenje usluga na zimskom
održavanju seoskih puteva i ulica od Magistralnog
puta M-16 prema istoku dužine 29.885 m“, Lot 3 „Vršenje usluga na zimskom održavanju puteva u
vikend naselju „Čajuša 1“ dužine 1.500 m i „Čajuša
2“ dužine 4.200 m“ i Lot 4 - „Vršenje usluga na
povremenom čišćenju snijega po nalogu dužine
27.500 m za 2013./2014. - u godinu“
I
Odobrava korištenje financijskih sredstava i raspisuje
obavijest o nabavi-tenderu, vezano Lot 1 - „Vršenje
usluga na zimskom održavanju asfaltiranih gradskih ulica
i odvoz snijega ukupne dužine 10.372 m“, Lot 2 - „Vršenje
usluga na zimskom održavanju seoskih puteva i ulica od
Magistralnog puta M-16 prema istoku dužine 29.885
m“, Lot 3 - „Vršenje usluga na zimskom održavanju
puteva u vikend naselju „Čajuša 1“ dužine 1.500 m i
„Čajuša 2“ dužine 4.200 m“ i Lot 4 - „Vršenje usluga na
povremenom čišćenju snijega po nalogu dužine 27.500 m
za 2013./2014. - u godinu“.
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II
Obavijest o nabavi - tenderu raspisati u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama.
III
Sredstva za „Vršenje usluga na zimskom održavanju
asfaltiranih gradskih ulica i odvoz snijega ukupne dužine
10.372 m“, „Vršenje usluga na zimskom održavanju
seoskih puteva i ulica od Magistralnog puta M-16 prema
istoku dužine 29.885 m“, „Vršenje usluga na zimskom
održavanju puteva u vikend naselju „Čajuša 1“ dužine
1.500 m i „Čajuša 2“ dužine 4.200 m“ i Lot 4 - „Vršenje
usluga na povremenom čišćenju snijega po nalogu dužine
27.500 m za 2013./2014. - u godinu“, planirana su u
proračunu Općine Kupres, Ekonomski kod 61 A) Tekući
izdaci, kod 613 724 - Usluge održavanje cesta (čišćenje
snijega).

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 07. studenog 2013. godine,
razmatralo Izvješće o radu Mjesne zajednice za period od
07.02. 2011.-31.12. 2012. godine. Nakon rasprave Vijeće
je donijelo s l i j e d e ć i :
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće je prihvatilo Izvješće o radu Mjesne zajednice za
period od 07.02. 2011.-31.12. 2012. godine uz prijedlog
da se ide u izradu nacrta odluke gdje će se predvidjeti
formiranje više mjesnih zajednica.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

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

Broj: 01-05-1-165/13
Kupres, 07. studeni 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

V
***
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 02-14-3-1319/13
Kupres, 31.10.2013. godine
Općinski načelnik
Perica Romić dr.vet.med.
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 07. studenog 2013. godine,
razmatralo Izvješće o poslovanju J.P. Radio Kupres
d.o.o. Kupres za 2012. godinu. Nakon rasprave Vijeće je
donijelo s l i j e d e ć i :

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 07. studenog 2013. godine,
razmatralo Informaciju o danim koncesijama na području
općine Kupres. Nakon rasprave Vijeće je donijelo
slijedeći
Z A K LJ U Č A K
I

Z A K LJ U Č A K

Informacija o danim koncesijama na području općine
Kupres nije dobila podršku Općinskog vijeća.
Predlažemo da se dostavi nova informacija dopunjena
s koncesijom koja nedostaje i sa svim relevantnim
financijskim i drugim pokazateljima vezano za date
koncesije na području općine Kupres.

I

II

Vijeće je prihvatilo Izvješće o poslovanju J.P. Radio
Kupres d.o.o. Kupres za 2012. godinu.

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

II

Broj: 01-17-166/13
Kupres, 07. studeni 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-40-3-164/13
Kupres, 07. studeni 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
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Kupres na sjednici održanoj 07. studenog 2013. godine,
razmatralo Informaciju o radu Turističke zajednicePodružnica Kupres za period 01.-01.- 31.12.2012. godine.
Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i

49/06) i 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik
općine Kupres˝ broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 07.11.2013. d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Strategije razvitka poduzetništva
Općine Kupres za razdoblje 2013-2020. godine

I

ODLUKU

Članak 1.

Vijeće je prihvatilo Informaciju o radu Turističke
zajednice - Podružnica Kupres za period 01.-01.31.12.2012. godine.

Usvaja se Strategije razvitka poduzetništva Općine
Kupres za razdoblje 2013-2020. Godine.

II

Članak 2.

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

Zadužuju se nadležne službe općine Kupres i svi
vijećnici Općinskog vijeća, da u okviru svojih nadležnosti
poduzmu sve mjere i aktivnosti radi provođenja Strategije
iz članka 1. ove Odluke.

Broj: 01-22-1-167/13
Kupres, 07. studeni 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 8. i 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u F BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj
49/06) i 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik
općine Kupres˝ broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 07.11.2013. godine d o n o s i

ODLUKU
o usvajanju Master plana razvoja turizma za
područje Kupresa
Članak 1.
Usvaja se Master plan razvoja turizma za područje
općine Kupres.

Članak 3.
Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-19-1-169/13
Kupres, 07.11.2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 8. i 13. Zakon o principima lokalne
samouprave u F BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj:
49/06), članka 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj: 20/08), i članka 2. Odluke
o komunalnom redu općine Kupres (˝Službeni glasnik
općine Kupres˝ broj 8/03), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 07.11.2013. godine d o n o s i

Članak 2.
Zadužuju se nadležne službe općine Kupres, da svaka u
okviru svojih nadležnosti poduzmu sve mjere i aktivnosti
radi provođenja Plana iz članka 1. ove Odluke.
Članka 3.
Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-22-1-168/13
Kupres, 07.11.2013.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

ODLUKU
o privremenoj lokaciji tržnice
Članak 1.
Određuje se privremena lokacija tržnice u općini
Kupres, do provođenja Regulacijskog plana koji se
odnosi na smještaj iste, na parceli označenoj kao k.č. 23/3,
upisana u PL broj 191, K.O. Kupres.
Članak 2.
Pravna osoba koja gospodari tržnicom dužna je parcelu
iz članka 1. ove Odluke urediti i dovesti u stanje koje
omogućava nesmetano obavljanje djelatnosti tržnice.

***
Članak 3.
Na temelju članka 8. i 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u F BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj

Pravna osoba koja gospodari tržnicom dužna je parcelu
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iz članka 1. ove Odluke urediti da u najvećoj mogućoj mjeri
zadovoljava minimalne uvjete predviđene Pravilnikom o
minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije
u kojima se obavlja trgovina i uvjetima za prodaju robe
izvan prostorija HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 5/01).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-23-3-170/13
Kupres, 07.11.2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju čl. 21. Zakona o prostornom uređenju
(«Narodne novine HBŽ» broj:14/98) i članka 25.Statuta
općine Kupres («Službeni glasnik općine Kupres»,br.
20/08) Općinsko vjeće općine Kupres na sjednici održanoj
dana 07.11.2013.godine. d o n o s i

ODLUKU
o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres po zahtjevuJP
„Elektroprivreda HZHB“d.d.Mostar.
Članak 1.
Ovom odlukom se pristupa izmjeni i dopuni odluke
važećeg regulacionog plana Kupres,
br. 01-023-43/89, od 07.07.1989. god. (Sl. glasnik
općine Kupres br. 5/89)
Članak 2.
Izmjena i dopuna odluke važećeg regulacionog plana
Kupres bit će obuhvaćeno novo definiranje gradjevinske
parcele k,č. br.34/2 K.O.Kupres unutar postojećeg
regulacionog plana.
Članak 3.
Potrebna dokumentacija za izmjenu i dopunu utvrđenu
ovom odlukom izvršit će se u roku od 3(tri) mjeseca od
dana stupanja na snagu ove odluke, a sadržavat će grafički
dio.
Članak 4.
Potrebna sredstva za izradu dokumentacije iz čl. 3. ove
odluke osigurat će se od sredstava podnositelja zahtjeva.
Članak 5.
Nacrt izmjena i dopuna važećeg regulacionog plana
Kupres će se nakon usvajanja od strane OV Kupres u što

kraćem roku staviti na javnu raspravu.
Članak 6.
Nositelj pripreme , izmjene i dopune dokumentacije
iz čl. 3. ove odluke je Služba za graditeljstvo ,prostorno
uređenje,katastar,geodetske poslove i civilnu zaštitu
općine Kupres.
Nositelj izrade, dopune i izmjene regulacionog plana
odabrat će se po zakonu o utvrđenom postupku.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana usvajanja
iste a objavit će se u Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01-23-1-171/13
Kupres, 07.11. 2013. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 07. studenog 2013. godine,
razmatralo Nacrt Odluke o naknadi za dodijeljeno
i izuzeto građevinsko zemljište i utvrđivanju visine
osnovice za visinu rente. Nakon rasprave Vijeće je
donijelo s l i j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće se upoznalo s Nacrtom Odluke o naknadi za
dodijeljeno i izuzeto građevinsko zemljište i utvrđivanju
visine osnovice za visinu rente.
Vijeće je prihvatilo prijedlog povjerenstva za Statutarna
pitanja, poslovnik i propise :
• da se da rok od 30 dana za dostavu prijedloga,
• da se maksimalno iziđe u susret mladim bračnim
parovima,
• u odluci ugradi minimalnu cijenu svih davanja
koje propisuje općina,
• sve naknade za sela koje propisuje općina da budu
simbolične.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-02-1-172/13
Kupres, 07. studeni 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 07. studenog 2013.
godine, razmatralo Nacrt Odluke o kulturno-športskoj
manifestaciji Dani kosidbe „Strljanica“. Nakon rasprave
Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 07. studenog 2013. godine,
razmatralo pod tekućim pitanjima pristigle zahtjeve
vezane za očitovanje prava zaposlenika. Nakon rasprave
Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

I

I

Vijeće se upoznalo s Nacrtom Odluke o kulturnošportskoj manifestaciji Dani kosidbe „Strljanica“ .
Svi zainteresirani pojedinci, političke stranke, udruge
i pravna lica dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na
nacrt odluke u roku od 60 dana Općinskom načelniku.
Na temelju pristiglih primjedbi i sugestija predlagač će
pripremiti prijedlog odluke.

Da predsjednik Općinskog vijeća iskoordinira jedan
sastanak Kolegija Općinskog vijeća zajedno sa ovlaštenim
predstavnicima s Radio Kupresom i uposlenicima na
koje ukazuju pismene predstavke vezano za rješavanje
problema.

II

Poslati regulatornoj agenciji za komunikaciju vezano
za javna prava prenošenja sjednica Općinskog vijeća.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-40-1-173/13
Kupres, 07. studeni 2013. Godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 07. studenog 2013. godine,
razmatralo Prijedlog plana cijepanja za k.č.63. K.O. Vrila.
Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i :

II

III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-40-3-176/13
Kupres, 07. studeni 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju čl.21. Zakona o prostornom uređenju
(«Narodne novine HBŽ» broj: 14/98) i članka 25. Statuta
općine Kupres («Službeni glasnik općine Kupres»,br.
20/08) Općinsko vjeće općine Kupres na sjednici održanoj
dana 07.11.2013.godine. d o n o s i

Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće je prihvatilo Prijedlog plana cijepanja za k.č.63.
K.O. Vrila.
Sastavni dio ovog zaključka je suglasnost Općinskog
vijeća broj: 01-31-7-223/11 od 21.12. 2011. godine.
Za provedbu ove odluke zadužuju se nadležne službe .
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-31-7-174/13
Kupres, 07. studeni 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

ODLUKU
o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres po zahtjevu
JP „Elektroprivreda HZHB“d.d.Mostar.
Članak 1.
Ovom odlukom se pristupa izmjeni i dopuni odluke
važećeg regulacionog plana Kupres, br. 01-023-43/89, od
07.07.1989. god. (Sl. glasnik općine Kupres br. 5/89)
Članak 2.
Izmjena i dopuna odluke važećeg regulacionog plana
Kupres bit će obuhvaćeno novo definiranje gradjevinske
parcele k,č. br.34/2 K.O. Kupres unutar postojećeg
regulacionog plana.
Članak 3.
Potrebna dokumentacija za izmjenu i dopunu utvrđenu
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ovom odlukom izvršit će se u roku od 3 (tri) mjeseca od
dana stupanja na snagu ove odluke, a sadržavat će grafički
dio.
Članak 4.
Potrebna sredstva za izradu dokumentacije iz čl. 3. ove
odluke osigurat će se od sredstava podnositelja zahtjeva.

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine,
razmatralo Izvješće o radu organa državne službe. Nakon
rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i :
Z A K LJ U Č A K
I

Članak 5.
Nacrt izmjena i dopuna važećeg regulacionog plana
Kupres će se nakon usvajanja od strane OV Kupres u što
kraćem roku staviti na javnu raspravu.
Članak 6.
Nositelj pripreme , izmjene i dopune dokumentacije
iz čl. 3. ove odluke je Služba za graditeljstvo ,prostorno
uređenje,katastar,geodetske poslove i civilnu zaštitu
općine Kupres.
Nositelj izrade, dopune i izmjene regulacionog plana
odabrat će se po zakonu o utvrđenom postupku.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana usvajanja
iste a objavit će se u Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01-23-1-171/13
Kupres, 07.11. 2013. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Vijeće se upoznalo sa Izvješće o radu organa državne
službe.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-02-05-183/13
Kupres, 12. prosinca 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine,
razmatralo Informaciju o stanju uplata komunalne naknade
za 2012. i 2013. godinu (zaključno sa 15.11.2013). Nakon
rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i :
Z A K LJ U Č A K

***
I
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine,
razmatralo Izvješće o radu Javno komunalno poduzeće
„Kupres“ d.o.o. Kupres za razdoblje 01.01.2013. –
03.09.2013. godine . Nakon rasprave Vijeće je donijelo
slijedeći:
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće je usvojilo Izvješće o radu Javno komunalno
poduzeće „Kupres“ d.o.o. Kupres za razdoblje 01.01.2013.
– 03.09.2013. godine.

Vijeće se upoznalo sa Informacijom o stanju uplata
komunalne naknade za 2012. i 2013. godinu (zaključno
sa 15.11.2013).
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-23-10-184/13
Kupres, 12. prosinca 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-1-182/13
Kupres, 12. prosinca 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Na temelju članka 5., a u svezi sa člankom 24. Zakona o
Proračunima u FBiH ("Sl. Nov. FBiH", broj: 19/06, 76/08,
5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), članka 18.
Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH ("Sl. Nov.
FBiH", broj:49/06), članka 25. Statuta općine Kupres ("Sl.
glasnik općine Kupres" br.20/08), Općinsko vijeće općine
Kupres na sjednici održanoj dana 12. 12. 2013. godine
donosi s l j e d e ć i
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REBALANS OPĆINE KUPRES ZA 2013 GODINU
I - OPĆI DIO
Članak 1.
Rebalans općine Kupres za 2013. godinu sadrži:
Kod
1
A
B

2
PRIHODI
RASHODI

Plan 2013
3
2.699.110
2.699.110

Rebalans
4
2.140.654
2.140.654

Izvršenje
5
1.559.975
1.695.009

Indeks
5/3
57,80
62,80

Indeks
5/4
72,87
79,18

Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2013. godinu kako slijedi
PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO
Ek.kod
1
71
711000
711111
711112
711115
713000
713111
713113
714000
714110
714130
715000
715111
715130
715200
716000
717000
717131
717141
719000
719114
719115
719116
719117

A - PRIHODI
2
I - POREZNI PRIHODI
Porez na dobit poj.i pod.
Porez na dobit fizičkih osoba
Porez na dobit od polj.dj.
Porez na prihod od imovine
Porez na plaću i radnu snagu
Porez na plaću i dr.os.prim.
Porez na dodatna primanja
Porez na imovinu
Porez na imovinu
Porez na promet nekretnina
Porez na promet proizvoda i
usluga
Porez na promet domaće nafte
i naftnih derivata
Porez na promet usluga
Porez na potrošnju u
ugostiteljstvu
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od neizravnih poreza
Naknada za puteve iz cij.nafte
i naf.der.
PDV
Ostali porezi
Porez na plaću za zaštitu od
nesreća
Poseban porez za zaštitu od
nesreća
Porez na potrošnju u ugost.od
prav.os.
Porez na potrošnju u ugost.
od fiz.os.

Plan 2013

Rebalans

Izvršenje

Indeks

Indeks

3
816.690
520
10
500
10
13.000
3.000
10.000
52.000
11.000
41.000
270

4
774.420
650
40
600
10
2.100
2.000
100
42.000
10.500
31.500
470

5
665.772
566
27
535
4
1.050
1.025
25
33.695
7.513
26.182
142

5/3
81,52
108,85
270,00
107,00
40,00
8,08
34,17
0,25
64,80
68,30
63,86
52,59

5/4
85,97
87,08
67,5
89,17
40
50
51,25
25
80,23
71,55
83,12
30,21

100

100

0

100,00

0

100
70

300
70

142
0

142,00
0,00

47,34
0

102.200
598.000
38.000

110.500
578.000
38.000

98.893
497.206
31.234

96,76
83,14
82,19

89,5
86,02
82,19

560.000
50.700
2.500

540.000
40.700
2.500

465.972
34.220
2.089

83,21
67,50
83,56

86,29
84,08
83,56

200

200

120

60,00

60

35.000

28.000

23.584

67,38

84,23

13.000

10.000

8.427

64,82

84,27
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72

II - NEPOREZNI PRIHODI 892.350

872.924

722.861

81,01

82,81

721110

Prihodi o financijske i nemat.
imovine
Prihodi od zakupa zemljišta
Ostali prih. od fina.i nemat.
imov.
Prihodi od kamata na depozite
u banci
Ostali prihodi od imovine
Naknada i takse od pružanja
javnih usluga
Administrativne takse
Komunalne takse
Općinske komunalne takse
Porez na tvrtku
Pristojba za šport
Ostale proračunske naknade
Naknada za uređenje
građevinskog zemljišta
Naknada za korištenje
državnih šuma
Posebne naknade i takse
Prihodi od pružanja javnih
usluga
Prihodi od Dana Kosidbe
III - TEKUĆE POTPORE

100.000

155.000

153.426

153,43

98,98

100.000
50

155.000
50

153.426
24

153,43
48,00

98,98
48

50

50

24

48,00

48

45.000
697.300

50.000
637.874

46.343
493.864

102,98
70,83

92,69
77,42

57.100
300.000
250.000
35.000
15.000
250.000
90.000

50.100
180.574
128.574
32.000
20.000
310.000
110.000

39.908
119.882
73.477
29.445
16.960
253.419
93.419

69,89
39,96
29,39
84,13
113,07
101,37
103,80

79,66
66,39
57,15
92,02
84,8
81,75
84,93

160.000

200.000

160.000

100,00

80

85.200
5.000

92.200
5.000

75.762
4.893

88,92
97,86

82,17
97,86

50.000
400.000

30.000
255.000

29.204
133.102

58,41
33,28

97,35
52,2

Tekuće potpore iz Federacije
Potpore od Županije
IV-Ostali prihodi
Potrživanja iz ranijeg
razdoblja
Naknada za putove iz cijene
naftnih derivata
V- KAPITALNI PRIMICI

200.000
200.000
240.070
240.000

160.000
95.000
200.070
200.000

71.307
61.795
0
0

35,65
30,90
0,00
0,00

44,57
65,05
0
0

70

70

0

0,00

0

350.000

38.240

38.240

1092,70

100

350.000
2.699.110

38.240
2.140.654

38.240
1.559.975

1092,57
57,8

100
72,87

721112
721210
721211
721239
722000
722100
722300
722321
722322
722329
722400
722433
722454
722500
722600
723139
73
732112
732114
77
777778
777779
81
811111

Prihodi od prodaje zemljišta
UKUPNI PRIHODI
I+II+II+IV+V
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RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO
Ek.kod

B - RASHODI

Plan 2013

Rebalans

Izvršenje

Indeks

Indeks

I - TEKUĆI IZDACI

2.484.110

2.075.614

1.629.969

65,62

78,53

611100

Bruto plaće i naknade

656.600

656.600

499.075

76,01

76,01

611200

Naknade troškova uposlenih i
skupš.zastupnika

107.000

84.500

59.644

55,74

70,58

612000

Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi

70.000

70.000

52.407

74,87

74,87

613000

Izdaci za materijal i usluge

567.164

498.424

417.773

73,66

83,82

613100

Putni troškovi

8.000

10.000

9.067

113,34

90,67

613200

Elekt. energija, jav. rasvj. i
grijanje

180.000

180.000

137.095

76,16

76,16

613300

Pošt. telekom. i komunal.
usluge

34.000

27.510

24.767

72,84

90,03

613400

Nabavka materijala i servis.
usluge

34.800

30.800

25.458

73,15

82,65

613500

Usluge prijevoza i gorivo

7.164

9.700

6.921

96,60

71,35

613700

Tekuće održavanje i ostale
usluge

129.500

105.414

104.536

80,72

99,17

613800

Osiguranje i bankarske usluge 3.200

3.000

2.472

77,25

82,4

613900
614

Ostale usluge
Tekući prijenosi -grantovi

170.500
753.346

132.000
472.590

107.457
336.175

63,02
44,62

81,41
71,13

614118

Grantovi političkim
strankama

9.180

0

0

0,00

0

614122

Grantovi izbornoj komisiji

2.500

950

950

38,00

100

614234

Stipendije

30.000

0

0

0,00

0

614237

Troškovi smještaja štićenika

35.820

20.000

15.722

43,89

78,61

614238

Sudski troškovi i ovrha

118.295

45.000

33.674

28,47

74,83

614239

Grant za Dom zdravlja

10.000

0

0

0,00

0

614313

Grantovi za šport

50.000

38.000

36.064

72,13

94,9

614315

Grantovi za kulturu

20.000

2.000

1.800

9,00

90

614317

Grantovi za vjerske zajednice

5.000

0

0

0,00

0

614318

Prijevoz učenika

65.000

40.000

28.200

43,38

70,5

614319

Grantovi udrugama

15.000

10.000

9.405

62,70

94,05

614321

Crveni križ

5.000

0

0

0,00

0

614322

Pomoć braniteljima

5.000

5.000

3.626

72,52

72,52

Stranica 41

KUPRES, 2014.

614325

Naknada za vatrogasne
jedinice

614327

4.000

2.000

1.678

41,95

83,9

Jednokratna novčana naknada 5.000
za rođenje djeteta

0

0

0,00

0

614328

Pomoć djeci sa posebnim
potrebama

9.000

0

0

0,00

0

614411

Hrvatski radio Kupres

70.600

70.600

41.183

58,33

58,3

614412

Hrvatski dom kulture

63.000

63.000

37.250

59,13

59,13

614413

Osnovna škola fra Miroslav
Džaja

31.000

28.000

25.043

80,78

89,44

614414

Centar za socijalnu skrb

66.000

66.000

40.901

61,97

61,97

614415

Poticaj za poljoprivredu

10.000

2.000

1.982

19,82

99,1

614416

Dječiji vrtić Pahuljica

59.040

59.040

39.360

66,67

66,67

614417

Spomenik Ogledala

5.000

15.850

15.850

317,00

100

614418

Čišćenje ulica (komunalno)

0

50

45

0,00

90

614419

Grant za pripravnike

10.000

3.100

2.342

23,42

75,55

614619

Proračunska pričuva

49.911

2.000

1.100

2,20

55

616325

Otplata kredita

30.000

33.500

18.212

60,70

54,36

617111

Dug iz prethodnih razdoblja

300.000

260.000

246.683

82,22

94,88

82

II-KAPITALNI IZDACI

215.000

65.040

65.040

30,25

100

821113
821116

Vodosnadbijevanje
Nabavka peći na pelet za
centralno grijanje

100.000
60.000

65.040
0

65.040
0

65,04
0,00

100
0

821216

Ostali kapitalni izdaci

35.000

0

0

0,00

0

821222

Asvaltiranje ulica i lokalnih
putova

20.000

0

0

0,00

0

UKUPNO IZDACI I+II

2.699.110

2.140.654

1.695.009

62,80

79,18

Broj: 01-14-2-185/13
Kupres,12.12. 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Na temelju članka 5. i članka 24. Zakona o Proračuna
Federacije BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 19/06,
76/08,5/09,32/09,51/09,9/10,36/10,45/10,25/12), i na
temelju članka 18.stavak 2 Zakona o načelima lokalne
samouprave („Službene novine F BiH“ broj: 49/06) i
člankom 25. Statuta Općine Kupres (“Sl. glasnik Općine
Kupres” broj: 20/08) Općinsko vijeće Kupres, na sjednici
održanoj dana 12. 12. 2013. godine, d o n o s i

ODLUKA
o izvršenju proračuna Općine Kupres
za 2013. godinu
Članak 1.
Ovom odlukom se uređuje način izvršenja proračuna
općine Kupres za 2013. godinu (u daljnjem tekstu
Proračun) upravljanja prihodima i izdacima Proračuna, te
prava i obveze korisnika proračuna sredstava.
Članak 2.

Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu se
raspoređivati između korisnika. Unutar jednog korisnika
može se praviti preraspodjela sredstava po namjenama, te
po vrstama rashoda o čemu odlučuje Općinski načelnik.
Članak 8.
Sredstva za određene potrebe koje se pojave u tijeku
godine, a nisu predviđena Proračunom koriste se iz tekuće
pričuve koja iznosi 49.911,00 KM.
Odluka o korištenju sredstava tekuće pričuve donosi
Općinski načelnik koji je dužan tromjesečno izvijestiti
Općinsko vijeće o iskorištenim sredstvima. Ukoliko
pojedinačne isplate iz pričuve prelaze iznos od 49 911,00
KM odluku o utrošku sredstava donosi Općinsko vijeće
na prijedlog Općinskog načelnika.
Članak 9.
Ako se tijekom godine na temelju Zakona ili nekog
drugog propisa poveća djelokrug ili nadležnost korisnika
onda se sredstva za njegove troškove osiguravaju iz
tekuće pričuve.

Opći dio Proračun se sastoji od bilance prihoda i
izdataka, te računa financiranja, a posebni dio sadrži
detaljan raspored izdataka po proračunskim korisnicima
i vrsti izdataka.
U bilanci prihoda iskazuju se porezni prihodi, neporezni
prihodi, tekuće potpore, te kapitalni primici, a u bilanci
rashoda iskazuju se sredstva za financiranje tekućih i
kapitalnih izdataka.

Sredstva namijenjena za transfere u kulturu, šport,
škole raspoređivat će se po zaključku Općinskog načelnika
prema odobrenom Proračunu, po utvrđenim procedurama
financiranja.

Članak 3.

Članak 11.

U cilju transparentnosti Proračun prikazuje sve javne
prihode i sve javne izdatke po računima računskog plana.

Grant sredstva za poticaj poljoprivrede rasporedi će se
po zaključku općinskog vijeća.

Članak 4.

Članak 12.

Nakon donošenja Proračuna služba za inspekcijske
poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
obvezna je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim
sredstvima. Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu
prihoda u svojoj nadležnosti, te za izvršenje svih izdataka
u skladu s namjenama.

Sredstva namijenjena za transfere udrugama raspoređuju
se po zaključku Općinskog načelnika prema odobrenom
Proračunu, po utvrđenim procedurama financiranja.

Članak 5.
Stvarni izdaci proračunskog korisnika moraju biti u
skladu s odobrenim iznosima u Proračunu. Sredstva iz
stavka 1. ovog članka dodjeljuju se na osnovu raspoloživih
sredstava prema utvrđenim tromjesečnim i mjesečnim
planovima.
Članak 6.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga mora
se obaviti sukladno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/04, 19/05).
Članak 7.

Članak 10.

Članak 13.
Sredstva za transfere javnim poduzećima raspoređivat
će se po zaključku Općinskog načelnika prema
odobrenom proračunu, sukladno raspoloživim sredstvima
na Proračunu.
Članak 14.
Sredstva za komunalnu potrošnju, komunalnu
infrastrukturu, te ostale komunalne naknade vršit će se
po zaključku Općinskog načelnika prema utvrđenom
Proračunu po utvrđenim procedurama financiranja.
Članak 15.
Visina sredstava namijenjena za političke stranke
raspoređivat će se na način da se 30% sredstava
raspoređuje jednako svim parlamentarnim strankama,
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dok 70% od ukupnog predviđenog iznosa u Proračunu
raspoređuje se s razmjerno broju vijećnika koja svaka
parlamentarna stranka ima u Općinskom vijeću Kupres u
trenutku raspodijele.

U cilju održavanja financijske ravnoteže i likvidnosti
sva proračunska sredstva se mogu preusmjeriti za
financiranje prioritetnih rashoda.
Članak 21.

Članak 16.
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.

Prioriteti u financiranju rashoda kod proračunskih
korisnika su slijedeći:
- otplata kredita
- plaće i naknada plaća,
- neposredne obveze za robu i usluge,
- tekući transferi,
- kapitalni izdaci,
- kapitalni transferi.

Članak 17.

Članak 22.

Svi proračunski korisnici moraju izraditi interne
procedure stvaranja obveza koje se financiraju iz Proračuna
najkasnije 15 dana nakon usvajanja ove Odluke.
Evidentiranje obveza proračunskih korisnika vrši se po
sljedećoj klasifikaciji:
• plaće i naknade plaća
• materijalni troškovi po vrstama
• kapitalni izdaci
• transferi iz proračunske pričuve
Osnove za evidentiranje obveza za plaće i naknade
plaće su:
• Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskih
službi
• Odluka o plaćama dužnosnika i službenika organa
uprave općine Kupres
• Odluka o naknadama iz osnove materijalnih prava
službenika kod korisnika proračuna u općini
Kupres
Osnove za evidentiranje rashoda po osnovi materijalnih
izdataka su:
• račun za nabavku roba i usluga
• ugovori i
• ostali financijski dokumenti( zaključci,...)
Isplata obveza proračunskih korisnika ne može se
izvršiti bez odobrenja Načelnika ili osobe koju on zaduži.
Za svaku stvorenu obvezu se izdaje naredba za plaćanje.

Zaduživanje općine Kupres vrši se u skladu s člankom
38. i 39. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Općine se mogu zadužiti u zemlji
i inozemstvu u svrhu financiranja kapitalnih investicija
ukoliko zadovoljavaju posebne kriterije.

Članak 18.
Osnova za ispostavu zahtjeva za prijenos sredstava za
kapitalne izdatke je dokumentacija o provedenoj proceduri
nabave.
Članak 19.
Proračunski korisnik je dužan donijeti interni akt
o blagajničkom maksimumu u tijeku od 15 dana od
usvajanja ove Odluke. Općinski načelnik daje suglasnost
na dostavljeni akt. Isplata troškova po složenom putovanju
i ostalih sitnih materijalnih troškova osigurava se kroz
godinu.
Članak 20.

Članak 23.
Svi proračunski korisnici dužni su u roku od 20 dana po
isteku tromjesečja sačiniti i dostaviti tromjesečna izvješća
i dostaviti ih Službi za inspekcijske poslove, financije,
pitanja branitelja i civilnu zaštitu a godišnje izvješće
najkasnije do 30. ožujka naredne godine.
Članak 24.
Pražnjenje sa ekonomskog koda 617111 vršit će
se pražnjenje sa transakcijskog računa predviđen za
izmirenje dugova iz prethodnog razdoblja i 614238 po
izvršenju sudskih presuda, dinamikom kako se bude
punio proračun.
Članak 25.
Svi proračunski korisnici su dužni donijeti Pravilnik
o internoj kontroli u roku od 30 dana od usvajanja ove
Odluke. Nadzor nad trošenjem proračunskih sredstava
vrši Odbor za proračun i financije.
Članak 26.
Služba za inspekcijske poslove, financije, pitanja
branitelja i civilnu zaštitu 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
izdataka, manjkova i zaduženja te objašnjenja
mogućih razlika,
• prijedlog i mjere za poboljšanje stanja prema
nastalim okolnostima.
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Članak 27.
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.

vijeće Kupres na sjednici održanoj 12.12.2013. godine
donosi
ODLUKU
o privremenom financiranju Općine Kupres za
razdoblje 1. siječnja 2014. do 31. ožujka 2014. godine
Članak 1.

Članak 28.
Novčanom kaznom od 500 do 1000 KM kaznit će se za
prekršaj rukovoditelj ili odgovorna osoba proračunskog
korisnika za kršenje odredaba ove Odluke u slučajevima:
•
•
•
•
•
•
•
•

da sredstva proračuna ne koristi za namjene
utvrđene Odluke o proračunu, te ako dopunski
stvaranje obveza iznad visine Proračuna
ako ne donese financijski plan dinamike rashoda
iskazanih mjesečno,
ako ne utvrdi interne procedure stvaranja obveza u
utvrđenom roku,
ako ne donese akt o blagajničkom maksimumu,
ako ne poštuje propisane procedure nabave roba,
ako odobrenim donacijama ne obavijesti Službu za
inspekcijske poslove,financija, pitanje branitelja i
civilnu zaštitu
ako blagovremeno ne dostavlja tromjesečna
izvješća,
ako ne podnese dokumentaciju Službi za
inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja
i civilnu zaštitu financija.
Članak 29.

.
Ukoliko se do kraja tekuće godine ne donese Proračun
za 2013. godine, te ne usvoji Odluka o izvršenju Proračuna
za 2013. godinu primjenjivati će se Odluka o privremenom
financiranju, te odgovarajuće odredbe ove Odluke.
Članak 30.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja , i bit će
objavljena u “ Službenom glasniku Općine Kupres”.
Članak 31.
Ova Odluka će se primjenjivati od 01. siječnja 2013.
godine.
Broj: 01-14-2-186/13
Kupres, 12.12.2013.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju Zakona o Proračunu FBiH („Službene
novine F BiH“ broj: 19/06) i na temelju članaka 25.
točka 3. i članka 113. stavak 4. Statuta Općine Kupres
(“Sl. glasnik Općine Kupres”, broj 20/08), Općinsko

Do donošenja konačne Odluke o usvajanju Proračuna
općine Kupres za 2014. godinu, financiranje javnih
rashoda Općine Kupres, vršit će se privremeno po Odluci
Općinskog vijeća.
Članak 2.
Privremeno financiranje potreba za navedeno
razdoblje vršit će se razmjerno sredstvima utrošenim u
istom razdoblju prethodne godine, odnosno najviše do
tromjesečnog prosjeka za prethodnu proračunsku godinu.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik i načelnik službe za
inspekcijske poslove,financije, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu 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 u vremenu privremenog
financiranja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se od 1. siječnja do 31. ožujka 2014.
godine. Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku”
Općine Kupres.
Broj: 01-14-2-187/13
Kupres, 12.12. 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 9. Zakona o imovini Hercegbosanske
županije (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 13/98 i 4/09) i
članka 25. Statuta Općine Kupres (˝Službeni glasnik
općine Kupres˝ broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres, na
sjednici održanoj dana 12.12. 2013. godine, d a j e
SUGLASNOST
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke
Vlade HBŽ o prijenosu udjela društvenog kapitala
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Hercegbosanske županije u PP ˝ Kupreško polje˝ d.o.o.
Kupres na općinu Kupres.
Članak 2.
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine,
razmatralo zahtjev za razmatranje mandata članova
Školskog odbora. Nakon rasprave Vijeće je donijelo
slijedeći
Z A K LJ U Č A K

Broj: 01-24-188/13
Kupres, 12.12. 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 54. stavak 3. Zakona o građevinskom
zemljištu F BiH (˝Službene novine F BiH 67/05) Općinsko
vijeće na sjednici održanoj dana 12.12. 2013. godine,
donosi

I
Da se na današnjoj sjednici Općinskog vijeća ne glasa
o ovoj točci dnevnog reda.
Općinski načelnik i Ministar znanosti, prosvjete,
kulture i sporta obaviti razgovor sa članovima školskog
odbora vezano za problematiku navedenu u dopisu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

RJEŠENJE
Daje se suglasnost Nikši (Dinka) Čepo da može otuđiti
nedovršenu zgradu zajedno sa zemljištem pod zgradom
koja služi za redovnu uporabu zgrade, koja se nalazi na
građevinskom zemljištu označenom kao k.č. 1293/81 u
površini 217 m², upisanoj u zk ulošku broj 871 i PL broj
1111, K.O. Kupres, izgrađenom u vikend naselju ˝Čajuša
1˝ u Kupresu.
Obrazloženje
Nikša (Dinka) Čepo podnio je zahtjev za da mu se da
suglasnost za otuđenje nedovršene stambene zgrade čiju je
izgradnju započeo na gradskom građevinskom zemljištu
koje mu je dodijeljeno radi građenja.
Nalazom Općinskog građevinskog inspektora
sastavljenim na licu mjesta, broj 02-23-4-1634/13 od
30.10.2013. godine utvrđeno je da je na predmetnoj parceli
izgrađen suteren stambenog-vikend objekta tlocrtnih
dimenzija 7,00 x 6,55 m.
Uz nalaz Općinski građevinski inspektor sačinio je i
fotodokumentaciju navedenog objekta.
U zahtjevu podnositelj navodi kao opravdani razlog
spriječenosti nastavka izgradnje obiteljsku smrt i trajno
preseljenje u HR.
Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva utvrdilo se
da je isti opravdan i da podnositelju zahtjeva treba dati
suglasnost za otuđenje nedovršene zgrade.
Na temelju iznesenog odlučeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo rješenje nema karakter upravnog akta i protiv njega
se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor.
Broj: 01-23-4-189/13
Kupres, 12.12. 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Broj: 01-38-1-190/13
Kupres, 12. prosinca 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine,
razmatralo pod točkom tekuća pitanja. Nakon rasprave
Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I
Da do sljedeće sjednice Općinskog vijeća stranke koje
participiraju u radu Vijeća usaglase članove za Skupštinu
javnih poduzeća kojima je općina osnivač.
Usaglašenu listu članova Skupštine Povjerenstvo za
izbor i imenovanje dostavit će Vijeću na usvajanje.
Predsjednici stranaka, predsjenik Vijeća i Općinski
načelnik realizirat će ovaj zaključak.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-05-1-191/13
Kupres, 12. prosinca 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine,
razmatralo pod tekućim pitanjima. Nakon rasprave Vijeće
je donijelo s l i j e d e ć i :
Z A K LJ U Č A K
I
Predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik,
predstavnici parlamentarnih stranaka, predstavnici radio
Kupresa u roku 15 dana održati sastanak vezano za javni
prijenos sjednica.

ciljeva i ovog Programa rada.
2. Lokalna uprava
Program rada Općinskog načelnika obuhvaća najvažnije
zadatke općinskih službi koji su od općeg ili zajedničkog
interesa pojedinih kategorija građana i njihovih udruženja,
mjesnih zajednica i lokalnog gospodarstva, na kojima
će se Općinski načelnik zajedno sa svojim suradnicima
neposredno angažirati.
U tom smislu, aktivnosti Općinskog načelnika i
Jedinstvenog općinskog organa uprave
Općine Kupres bit će neophodno usmjereni u sljedećim
pravcima:

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objavit će
se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-40-3-192/13
Kupres, 12. prosinca 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na osnovu članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08) Općinski načelnik
općine Kupres donosi

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 2014.GODINU
1. Uvod
Osnovni zadaci i aktivnosti koji su obuhvaćeni
Programom rada za 2014. godinu, za nositelja
izvršne vlasti općine, Općinskog načelnika, su oni koji
proizlaze iz Ustava, zakona i Statuta općine Kupres.
Postulati postupanja Općinskog načelnika zasnovani
su prije svega na obavljanju poslova iz okvira lokalne
samouprave definirane prije svega Zakonom o
principima lokalne samoupraveF BiH, propisima F
BiH i Hercegbosanske županije, izvršavanje zakona i
provođenje općinskih odluka i smjernica Općinskog
vijeća, neophodne suradnje općinskih službi sa Općinskim
vijećem, sa višim nivoima vlasti, sa ombdusmenima,
sa međunarodnim institucijama i organizacijama kao i
sa drugim institucijama, organizacijama, udruženjima i
građanima.
Po svom karakteru, ovo je planski akt, što znači da će
se sve aktivnosti koje budu predmet ovog akta predvidjeti,
te da će njihova realizacija ovisiti od objektivnih okolnosti
koje budu prisutne u danom trenutku. Dosadašnja praksa
je pokazala da su se programske aktivnosti koje se detaljno
unaprijed planiraju u najvećem postotku i realiziraju
onako kako su i planirane, a što će biti jedan od osnovnih

U okviru ovog plana aktivnosti za 2014. godinu radit
će se na završetku započetih i
otpočinjanju novih aktivnosti koje su izravno vezane
na rad Općine, kao jedinice lokalne
samouprave. Nastavit će se proces jačanja lokalne
zajednice i to naročito kroz efikasan rad mjesne zajednice
, gdje se najbolje mogu uočiti svi problemi koji se tiču
građana naše Općine, kao i inicirati njihovo efikasno
rješavanje.
Kao logična posljedica prethodnog, i kao prioritetan cilj
ove godine bit će stvaranje još efikasnije uprave – uprave
koja će omogućiti zadovoljavanje osnovnih potrebagrađana
i rješavanje njihovih pojedinačnih zahtjeva, i to prije
svega, svojim profesionalnim, stručnim
i odgovornim angažmanom. Tijekom 2014. godine
nastavit će se sa aktivnostima praćenja racionalnog i
efikasnog funkcioniranja jedinstvenog općinskog organa
uprave i to kroz analizu sistematiziranih radnih mjesta,
kao i preispitivanje postojeće organizacije općinskih
službi, što je naš stalan i kontinuiranzadatak.
Tijekom 2014. godine nastavit ćemo sa dogradnjom,
upotpunjavanjem, otklanjanjem slabosti i
poboljšanjem elektronske uprave, koja će nam
omogućiti proširenje informatizacije na ostale
institucije lokalne zajednice.
Pored poslova propisanih Ustavom,zakonom,Statutom
i drugim propisima u cilju unapređenja funkcioniranja
općinske uprave, aktivnosti će biti usmjerene na sljedeće:
1.

2.

3.

Nastavak izrade baze podataka geografskoinformacijskog sustava (GIS-a) što će omogućiti
kvalitetno povezivanje svih postojećih baza podataka
sa prostornim podacima. Ova baza podataka će biti
osnova za kvalitetnu izradu i doradu prostornoplanske dokumentacije. Također, koristeći bazu
prostornih podataka sa već uspostavljenim dijelovima
informacijskog sustava i definiranim procesnim
registrima, vidno će se skratiti rokovi rješavanja
zahtjeva stranaka;
Raditi na izradi projektnih aplikacija i aplicirati prema
višim nivoima vlasti te međunarodnim organizacijama
i donatorima, u cilju osiguranja financijskih sredstava
za realizaciju projekata;
Nastaviti sa unapređenjem već efektivne,efikasne,
odgovarajuće i odgovorne općinske
uprave
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

prilagođene potrebama građana i poslovnih
subjekata;
Kontinuirano raditi na poboljšanju u organizaciji i
funkcioniranju općinske uprave u skladu sa europskim
standardima;
Nastaviti sa primjenom programa štednje u organima
uprave i drugim institucijama i organima koji se
financiraju iz Proračuna općine;
Raditi na poboljšanju transparentnosti i protoku
informacija unutar administracije i premagrađanima
i prema poslovnim subjektima;
Raditi na stručnom osposobljavanju i usavršavanju
zaposlenika;
Voditi aktivnosti na aktivnijem uključivanju građana
u odlučivanje;
Omogućiti građanima i pravnim osobama da što
efikasnije i jednostavnije ostvaruju svoja prava i
izvršavaju svoje obveze;
Snimiti stanje na svim mjestima na kojima se
građanimapružaju usluge i predložiti mjere za
poboljšanje tog servisa;
Definirati koordinaciju općinskih inspekcija sa
inspekcijama viših nivoa vlasti te inspekcije učiniti
efikasnijim;
Posebnu pažnju posvetiti pitanju komunalne oblasti za
što je pored donesenih Odluka, Programa i Pravilnika
neophodna dosljedna primjena i pojačan svaki vid
nadzora, a posebno putem građevinsko-komunalnog
inspektora;
Raditi na osiguranju značajnijih financijskih sredstava
od viših nivoa vlasti za privođenje kraju aktivnosti
u cilju izgradnje nove i revitalizacije postojeće
infrastrukture;
Sve javne, zelene i rekreativne površine kontinuirano
održavati i uređivati;
U oblasti rekonstrukcije putova nastaviti započete
projekte rekonstrukcije putova, kao i izgradnju i
rekonstrukciji novih putnih pravaca u skladu sa
Programom kapitalnih investicija te Prostornim
planom općine Kupres;
Uvažavajući svu problematiku u oblasti imovinskopravnih poslova i katastra zemljišta neophodna je
maksimalna aktivnost općinskih Službi, usmjerena
na rješavanje imovinsko-pravnih problema;
Nastavak aktivnosti na uspostavi katastra nekretnina
i katastra podzemnih instalacija općine Kupres;
Shodno odredbama Statuta Općine vršiti nadzor nad
radom mjesnih zajednica i javnih ustanova;
Praćenje stanja priprema za zaštitu i spašavanje
od prirodnih i drugih nesreća na području općine
i poduzimanje pravilne, stručne, efikasne i
pravovremene primjene zakona, drugih propisa i
drugih akata;
Kontinuirana koordinacija sa Uredom BHMAC-a,
predlaganje i praćenje projekata deminiranja,
tehničkog izviđanja i trajnog obilježavanja rizičnih
površina od mina na području općine;
Prikupljanje podataka o kontaminiranim površinama
od mina, obrada podataka i kandidiranje projekata za
obilježavanje i deminiranja nadležnim institucijama;
Koordinacija i pomoć mjesnoj zajednici, poduzećima i
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

drugim pravnim osobama u organiziranju i planiranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća;
Praćenje klimatoloških prilika na području općine
Kupres u svrhu što bolje procjene vremena kao
temelja za razvoj osnovnih grana gospodarstva;
Praćenje vodostaja svih rijeka, te svih drugih izvora
vode u svrhu procjene opskrbljivanja stanovništva i
gospodarskih subjekata vodom;
Praćenje pojava klizišta, evidentiranje novih klizišta
te predlaganje preventivnih mjera za zaštitu i
spašavanje ljudi i materijalnih dobara;
Osigurati izvršavanje i drugih poslova u skladu sa
zakonom;
Kroz donošenje raznih Odluka osigurati povećanu
gospodarsku aktivnost, te zadržavanje stanovništva;
Osigurati što bolju iskorištenost prirodnih resursa na
području Općine.

Programske aktivnosti, kroz realizaciju Proračuna za
2014. godinu, Plana kapitalnih investicija i drugih izvora
financiranja, imat će prvenstveno razvojni karakter, kroz
fokusiranje na kapitalne i infrastrukturne projekte, ali će
zadržati i socijalni karakter u najširem smislu, jer će se
svi socijalni programi iz 2013. godine zadržati. Razvojni
koncept jasno predstavlja opredijeljenost kaulaganjima
u
kapitalne
investicije,unaprjeđenje
komunalne
infrastrukture i ostvarivanje strateškihciljeva. I u 2014.
godini aktivnosti će biti usmjerene na provedbu propisa
iz svih oblasti iz djelokruga rada organa uprave i službi
za upravu općine od kojih prije svega i dalje mislimo na
provedbu zakona preko kojih građani najviše rješavaju
svoje životne probleme. Svakako aktivnosti treba
usmjeriti ka stručnom osposobljavanju i usavršavanju
zaposlenika. Maksimalnu pažnju i dalje ćemo posvetiti
Proračunskoj disciplini, te transparentnosti rada organa
uprave u svim vidovima. Nastavit ćemo stvarati uvjete za
podizanje financijske discipline na veći nivo, te iznalaziti
i druge mogućnosti koje mogu doprinijeti stabilizaciji
financijskog stanja.
Općinski načelnik će u skladu sa svojim nadležnostima
i ovlaštenjima, kao naredbodavca izvršenja Proračuna
Općine za 2014. godinu, poduzimati i dalje sve aktivnosti
u cilju praćenja, ostvarenja i zakonitog trošenja Proračuna,
redovno izvještavati Općinsko vijeće, te na zakonom
propisan način pounaprijed definiranim pravilima
kontrolirati i usmjeravati kako proračunsku potrošnju
tako i sve aktivnosti lokalne uprave
Dugoročna strategija razvoja općine Kupres za period
2013. -2020. godina kao strateški dokument razvoja
zahtjeva od Općinskog načelnika da posveti maksimalnu
pažnju da uskladu sa Programom i planom sudjelovanja
općine Kupres utvrđenim od strane Općinskog vijeća
nastavi realizirati planirane ideje.
Kako je Općinski načelnik zajedno sa službama u
najvećoj mjeri predlagač akata iz Programa rada Općinskog
vijeća Kupres, aktivnosti ćemo usmjeriti da pravovremeno
i maksimalno efikasno pripremimo predmetne materijale,
kako bi se isti u najvećoj mjeri izvršili. Naravno, pored
planiranih aktivnosti u ovom segmentu, Općinsko vijeće
će biti u prilici razmatrati i nove normativne i druge akte
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4. Obrazovanje, sport, kultura, mladi i NVO sektor
Obrazovanje

3. Lokalni razvoj, gospodarstvo i poljoprivreda
Pratiti rad i aktivnosti u predškolskom obrazovanju,
osnovnoj i srednjoj školi, uz pružanje svih mogućih
vidova pomoći u organizaciji rada i drugim vidovima
aktivnosti ovih ustanova, u skladu sa mogućnostima i
ovlastima Općine.

Programske aktivnosti usmjerene su ka poboljšanju
ukupnog ambijenta za dalji gospodarski
razvoj i normalno djelovanje gospodarskih i drugih
subjekata i bolji život građana, te njihovo sudjelovanje
u donošenju svih odluka vlasti za koje su neposredno
zainteresirani.
Prije svega, nastavit ćemo sa aktivnostima na stvaranju
povoljnog ambijenta za ulaganja
investitora i time pokušati ublažiti eventualne negativne
refleksije iz okruženja.
U tom pravcu djelovanja posebno ćemo se usmjeriti
na sljedeće:

Osigurati nastavak nesmetanog rada dječjeg vrtića
˝Pahuljica˝, nastojati podići postojeću kvalitetu usluge.
Podržati nastavak programa ˝Povećajmo mogućnost djeci
u BiH za rano učenje˝ kojim se djeca predškolske dobi
pripremaju za socijalnu uključenost i početak školovanja.

1.

Osnovno obrazovanje

Nastojati intenzivirati ulaganja na realizaciji
gospodarske zone, radi osiguranjauvjeta za
preostaludodjelu
neizgrađenog
građevinskog
zemljišta u svrhu građenja, davanja u zakup ili
prodaje;
2. Po potrebi vršiti izmjene Prostorno - planske
dokumentacije, kao i ostale aktivnosti u vezi sa
prostornim planiranjem;
3. Kandidirati
prema višim nivoima vlasti i
međunarodnim institucijama sve kapitalne projekte
iz Programa kapitalnih investicija općine Kupres;
4. Aktivno raditi na programu razvoja turizma i
korištenju turističkih potencijala, sukladno Master
planu razvoja turizma;
5. Analizirati stanje poljoprivrede na području općine i
sagledati mogućnost daljeg razvoja;
6. Rješavati problem nezaposlenosti kroz Program
mjera za poticaj zapošljavanja i održavanja više stope
zaposlenosti;
7. Izraditi Program održivog zapošljavanja u Javnim
ustanovama i poduzećima čiji je cilj angažiranje
najugroženijih osoba sa evidencijenezaposlenih uz
naknadu, a sve u svrhu izvršavanja poslova od šireg
društvenog interesa i to u oblastima uređenja okoline,
izgradnje infrastrukture, te socijalne zaštite.
8. Izraditi Program sufinanciranja te zapošljavanja
pripravnika i volontera VSS, VŠS, SSS čiji je cilj
pružiti mogućnost zapošljavanja i osposobljavanja
mladih osoba bez radnog iskustva za samostalan
rad u struci, odnosno obavljanje pripravničkog i
volonterskog staža.
9. Izraditi Program iz poljoprivredne proizvodnje u
svrhu samozapošljavanja stanovništva . Osnovni cilj
ovog programa treba biti poticaj osobama da na svom
imanju pokrenu poljoprivrednuproizvodnju, razvoj i
stimuliranje iste.
10. Raditi na zaštiti domaćih autohtonih proizvoda
(kupreškapramenka,
kupreški
sir,
kupreški
kajmak…), brendirati ih, te ih medijski i na druge
načine promovirati.
11. Aktivno, raditi na provođenju strategije razvoja
poduzetništva općine Kupres

Predškolsko obrazovanje

Nastaviti sufinancirati prijevoz učenika;
Podržavati kulturnu djelatnost škola;
Po potrebi vršiti održavanje školskih objekata;
Nastojati poticati i stimulirati nastavnike na rad u
slobodnim aktivnostima;
Nastojati, u suradnji sa višim nivoima vlasti, podizati
nivo opremljenosti i informatizacije škole.
Srednje obrazovanje
U suradnji sa srednjom školom ˝Kupres˝ i nadležnim
županijskim Ministarstvom, nastojati uvesti nova
usmjerenja u ovoj školskoj ustanovi;
Podržavati javnu i kulturnu djelatnost škole i stimulirati
njihovu suradnju sa mjesnim
zajednicama i općinom.
Sport
U skladu sa nadležnostima, nastaviti pružanje podrške
sportskim organizacijama i masovnom sportu kao veoma
značajnoj oblasti društvenog života;
Nastaviti pružanje podrške sportskim klubovima i
razvoju masovnog sporta kao veomaznačajnoj oblasti
društvenog života;
Nastaviti sa podržavanjem sportske rekreacije građana,
školskog sporta i sportsko rekreativnih natjecanja, turnira
i manifestacija, posebice imajući u vidu malonogometni
Gospojinski turnir i košarkarski turnir, koji se već
tradicionalno godinama održavaju na području općine
Kupres.
Kultura
Nastaviti sa podržavanjem kulturnog stvaralaštva na
području općine i kulturno-umjetničkih društava;
Definirati način korištenja prostora Hrvatskog Doma
Kupres i njegovu kulturnu misiju;
Organizirati prigodno obilježavanje svih značajnih
datuma od važnosti za Općinu Kupres;
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Nastaviti sa organizacijom tradicionalne poljoprivrednokulturno-športske manifestacije ˝Strljanica˝ i nastojati
podići kvalitetu kulturnog programa iste;
U skladu s financijskim mogućnostima pomagati
kulturne manifestacije koje se organiziraju na prostoru
naše Općine;
Organizirati i druge javne i kulturne manifestacije za
koje je zainteresirano stanovništvo.
Mladi i NVO sektor
Nastaviti podržavati udruženja koja okupljaju mlade;
Podržavati pojedince i afirmativne manifestacije koje
okupljaju mlade;
Organizirati aktivnosti koje će okupljati mlade: druženje
kroz čišćenje i uređenje grada, koncertne aktivnost,
predstave, turnire, javne radove i slične aktivnosti;
Nastaviti sa podržavanjem projekata mladih, sportskih
klubova, KUD-ova i svih udruženja koja okupljaju
mlade;
Nastaviti sa aktivnostima unapređenja partnerskih
odnosa između lokalne vlasti i civilnog društva;
Podržavati programe nevladinog sektora i humanitarnih
organizacija;
U suradnji sa nadležnim institucijama raditi na
prevenciji upotrebe narkotika i opojnih sredstava.
5. Zdravstvo i civilno društvo
Zdravstvo
U svrhu poboljšanja zdravstvene zaštite stanovništva
u suradnji sa nadležnim županijskim Ministarstvom i
„Domom zdravlja“ Kupres raditi na:
• poboljšanju kvalitete rada,
• snimiti stanje objekata u kojima su smještene
ambulante;
• nastojati osigurati veći nivo zdravstvene zaštite
stanovništva.
Umirovljenici
Na lokalnom nivou u suradnji sa Udruženjem
umirovljenika, voditi aktivnosti na brizi o umirovljenicima
kroz zagovaranje njihovih prava.
U suradnji sa JU „Centar za socijalni rad“ Kupres
i Udruženjem umirovljenika , a u cilju pomoći
umirovljenicima, socijalno ugroženim umirovljenicima
dodjeljivati jednokratne pomoći za nabavku ogrjeva,
prehrane i drugih nužnih potreba.
Braniteljska populacija
1.
2.
3.
4.

Nastaviti uspješnu suradnju sa braniteljskim
udrugama i nastojati tu suradnju podići na viši nivo;
U skladu sa mogućnostima financijski pomagati rad
braniteljskih udruga;
Aktivno se uključiti u rješavanju problema sa kojima
se susreću branitelji i braniteljske udruge;
Kroz rad nadležne općinske službe biti servis i
potpora braniteljima.

KUPRES, 2014.

5.

Organizirati aktivnosti koje će okupljati ovu
populaciju.

6. Kapitalni projekti i infrastruktura
U 2014. godini planira se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanacija gradske rasvjete;
Uređenje gradske mrtvačnice;
Uređenje gradskih ulica i makadamskih putova;
Završetak vodovoda za sela Rilić,Zvirnjača,Gornje i
Donje Vukovsko, Mušić i Zanagline;
Sanacija gradskog vodovoda, kanalizacije i
vodocrpilišta gdje su nužni zahvati;
Izrada projektne dokumentacije za postavljanje
novih instalacija za gradski vodovod; kanalizaciju te
ugradnju kolektora za gradsku kanalizaciju;
Početak realizacije izgradnje sportskih terena na
„Čajuši“;
Početak izgradnje Zdravstveno-rehabilitacijskog
centra u suradnji s Dječjom bolnicom „Srebrnjak“ i
Domom zdravlja Kupres;
Uređenje zelene tržnice;
Početak izgradnje vikend naselja „Čajuša 3“.

7. Ostale aktivnosti
Organizirati prigodno obilježavanje državnih praznika i
drugih datuma koji su od značaja za Bosnu i Hercegovinu,
Federaciju Bosne i Hercegovine, Hercegbosansku županiju
i Općinu Kupres, s posebnim naglaskom na obilježavanje
dvadesete obljetnice oslobođenja Kupresa;
• U skladu s financijskim mogućnostima pomagati
manifestacije koje se organiziraju na prostoru naše
općine u urbanom dijelu i u svim selima;
• Sudjelovati u organizaciji i drugih javnih i
kulturnih manifestacija koje su od značaja za
općinu Kupres;
• Nastaviti suradnju sa općinama u okruženju,
posebice putem Saveza općina i gradova Federacije
Bosne i Hercegovine, te djelovati na poboljšanju
uvjeta u lokalnim zajednicama.
8. Zaključak
Uz navedeno, kao neophodnost u radu Općinskog
načelnika, ovim Programom se utvrđuje:
Poduzimanje svih mogućih aktivnosti u cilju ostvarivanja
maksimalno korektne suradnje sa Općinskim vijećem,
političkim strankama, a u tom smislu transparentan rad
i puna suradnja su osnova za potpunu implementaciju
projektiranih zadataka;
Uzeti aktivno sudjelovanje u radu Saveza općina i
gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te nastaviti
suradnju sa drugim općinama kako u zemlji tako i u
inozemstvu, te tražitipartnerstvo sa sličnim lokalnim
sredinama;
Vršiti prijem građana kad god je to moguće.
Uz sve naprijed izneseno mogu se definirati ciljevi
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politike za 2014.godinu:

5.

1.

6.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Unapređenje dostupnosti i kvalitete javnih usluga
koje dobiva krajnji korisnik;
Na zakonom propisan način ugovaranje i izvođenje
radova na većem broju projekata;
Iskorištavanje svih raspoloživih izvora financiranja
za realizaciju projekata;
Pronalaženje novih rješenja u izgradnji i održavanju
infrastrukture, te na taj način povećanje produktivnosti,
racionalnog korištenja svih vidova javnih sredstava,
odnosno stvaranje klime zainteresiranosti privatnog
sektora za ozbiljnije uključivanje u gospodarska i
društvena događanja;
Racionalno korištenje javnih sredstava na dobrobit
svih građana;
Općina Kupres treba nastaviti svoj razvojni trend,
posebice u području turizma koji posljednjih godina
evidentno bilježi brži rast u odnosu na općine u
okruženju;
Potrebno je stvoriti preduvjete da područje općine
postane privlačnije za bavljenje gospodarskom
djelatnošću, za rad, ali i život i perspektivu
stanovništva.

Obveza svih nas je da radimo u interesu naše lokalne
zajednice i da razvojni trend nastavimo u budućnosti.
Moramo ustrajati u naporima da u godini koja je pred
nama unaprijedimo uvjete života svim građanima, bez
obzira da li žive na selu ili u gradu. Učinimo te uvjete
kvalitetnijim kroz ostvarenje naše vizije o prostorno
zaokruženoj, infrastrukturno povezanoj, ekološki čistoj,
turistički privlačnoj i za život ugodnoj sredini.
Ako se zajednički potrudimo uspjeh neće izostati, a
perspektiva je zajamčena.
Osim navedenih i planiranih poslova, tijekom 2014.
godine svoje aktivnosti ću usmjeriti i na ostala pitanja
koja se nametnu kao posebno važna.
Uz sve naprijed navedeno ovim Programom naređuje
se Službama za upravu općine Kupres dapored tekućih
poslova izvrše i sljedeće zadatke:

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

Služba za Inspekcijske poslove, financije,pitanja
branitelja i civilnu zaštitu

18.
19.

1.
2.
3.
4.

Izraditi akte iz vlastite nadležnosti u skladu sa
Programom rada OV Kupres za tekuću godinu;
Izraditi financijski plan za period od 01.06.2014.31.12.2015. s prijedlogom mjera za stabilizaciju
proračuna;
Obvezati svakog djelatnika da podnosi pismeno
izvješće o radu za protekli mjesec do 5. u tekućem
mjesecu;
Ustrojiti evidenciju prisutnih djelatnika na poslu
posebno po Službama, te poduzeti zakonske
mogućnosti za sankcioniranje neopravdanih
izostanaka sa radnog mjesta i neizvršenje obveza
po opisu radnog mjesta te drugih obveza po naredbi
nadređenog rukovoditelja;

20.
21.
22.

23.

Evidentirati sve obveze i potraživanja općine Kupres
te iste službeno zavesti u knjigovodstvo;
Izraditi financijske konstrukcije za projekte koji će se
raditi u okviru nadležnih Službi u općini Kupres;
U službeno knjigovodstvo i računovodstvo općine
Kupres u skladu s trezorskim poslovanjem zavesti sve
podatke o financijskom poslovanju Javnih ustanovaHrvatski dom Kupres, Dječji vrtić „Pahuljica“ te
Centar za socijalni rad Kupres te preuzeti vođenje
financija navedenih ustanova;
U suradnji s JP Radio Kupres d.o.o. i JKP Kupres
d.o.o. Kupres nastojati dogovoriti da se financije
navedenih poduzeća vode u općini Kupres, pod
okriljem nadležne općinske službe za financije, a sve
u svrhu transparentnijeg i učinkovitijeg rada u okviru
trezorskog poslovanja;
U suradnji sa Skupštinom javnih poduzeća i Službom
za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje
i komunalne posloveutvrditi obveze i potraživanja
JP Veterinarska stanica, te temeljem toga predložiti
rješavanje pravnog statusa navedenog poduzeća;
Utvrditi dugovanja prema svakom djelatniku općine
Kupres pojedinačno, te utvrditi obveze djelatnika
prema općini Kupres i na temelju toga sklopiti ugovore
o prijeboju međusobnih dugovanja i potraživanja;
Utvrditi dugovanja prema dobavljačima te dobavljača
prema općini Kupres te postupiti isto kao i u
prethodnoj točci;
Organizirati sastanak predstavnika svih Udruga
proisteklih iz domovinskog rata na temu stanja
braniteljske populacije s ciljem poboljšanja statusa
istih;
Predložiti imena ljudi za Organizacijski odbor
obljetnica iz Domovinskog rata;
Pismeno tražiti od Udruga proisteklih iz domovinskog
rata da dostave popis članova;
Ažurirati podatke o ljudima, institucijama i pravnim
subjektima koji se pozivaju na obilježavanje
obljetnica iz Domovinskog rata i izraditi službenu
evidenciju istih;
U koordinaciji s Udrugama izraditi prijedlog mjera
za poboljšanje statusa braniteljske populacije;
U koordinaciji s Udrugama izraditi detaljan plan
obilježavanja 20. godišnjice oslobođenja Kupres;
Izraditi odluku o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja Općine;
Izraditi plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih
nesreća;
Izraditi procjenu ugroženosti Općine za prirodne i
druge nesreće;
Organizirati seminar za zainteresirane građene na
temu zakonske regulative i obveza građanstva u
slučaju prirodnih i drugih nepogoda;
Organizirati seminar za gospodarska društva i ostale
pravne osobe na temu zakonske regulative i obveza
gospodarskih društava u slučaju prirodnih i drugih
nepogoda;
U koordinaciji s građevinsko-komunalnim i tržišnougostiteljsko-prometnim inspektorom izraditi plan
rada inspekcije za tekuću godinu, s ciljem dovođenja
u zakonske okvire pravnih i fizičkih osoba koje po
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raznim osnovama ne djeluju u zakonskim okvirima;
Služba za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno
uređenje i komunalne poslove

16.
17.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Izraditi akte iz vlastite nadležnosti u skladu sa
Programom rada OV Kupres za tekuću godinu;
Obvezati svakog djelatnika da podnosi pismeno
izvješće o radu za protekli mjesec do 5. u tekućem
mjesecu;
Ustrojiti evidenciju prisutnih djelatnika na poslu
posebno po Službama, te poduzeti zakonske
mogućnosti za sankcioniranje neopravdanih
izostanaka sa radnog mjesta i neizvršenje obveza
po opisu radnog mjesta te drugih obveza po naredbi
nadređenog rukovoditelja;
Ažurirati evidenciju obveznika plaćanja komunalnih
naknada s posebnim osvrtom na vikend naselja;
U
koordinaciji
s
građevinsko-komunalnim
inspektorom premjeriti svaki objekt za koji postoji
opravdana sumnja da komunalna naknada nije
obračunata u skladu sa zakonom;
Provesti proceduru dodjele općinskih stanova po
Odluci OV Kupres;
U suradnji sa OV Kupres organizirati sastanak ili
tematsku sjednicu OV Kupres na temu poboljšanja
gospodarske situacije na području općine Kupres;
Ažurirati podatke o statusu poljoprivrednog zemljišta
kojim gospodari općina Kupres, te na temelju toga u
skladu sa zakonskom regulativom provesti proceduru
dodjele i privođenja namjeni zemljišta koje nije
privedeno svrsi;
Izraditi prijedlog mjera poboljšanja poljoprivredne
proizvodnje s ciljem izrade strategije razvoja
poljoprivrede na području općine Kupres za period
2015-2022 godina;
U suradnji s komunalnim poduzećem razmotriti
mogućnost nabavke dodatnih strojeva za zimsko
održavanje čišćenja snijega te davanje istog u
dugogodišnju koncesiju Javnom komunalnom
poduzeću Kupres d.o.o. Kupres;
U suradnji s Agencijom za privatizaciju HBŽ izraditi
detaljno izvješće o privatiziranim objektima na
području općine Kupres od početka privatizacije
do sada, te evidentirati sve objekte i poduzeća za
koja postoji zakonska mogućnost da idu u proces
privatizacije;
U suradnji sa građevinsko-komunalnim inspektorom
evidentirati sve ruševne građevine na području općine
Kupres, a posebno one koje mogu ugroziti ljudsko
zdravlje te na temelju toga izraditi plan uklanjanja u
skladu sa pozitivnim zakonskim propisima;
U suradnji sa Šumarijom Kupres izraditi dugogodišnju
strategiju održavanja javnih zelenih površina u
urbanom dijelu općine Kupres, te razmotriti sve
druge mogućnosti zajedničkog djelovanja;
Pristupiti izradi glavnog projekta vodosnadbijevanja
općine Kupres te izradi glavnog projekta za
novogradnju gradske kanalizacije i pročišćivača
otpadnih voda;
Izraditi troškovnik za uređenje gradske mrtvačnice

18.

19.
20.

21.

22.

23.

u prostorijama Doma zdravlja Kupres te pristupiti
uređenju;
Izraditi troškovnik za uređenje zelene tržnice te
pristupiti gradnji;
Izraditi glavni projekt izgradnje mosta u ulici Ante
Starčevića (preko Karićevca), te pristupiti gradnji;
Izraditi novi plan regulacije prometa u urbanom dijelu
Općine na način da se za promet vozilima zatvori Trg
Hrvatskih vitezova. Blokadu prometa napraviti na
sljedećim lokacijama- na zapadu kod zgrade općine
Kupres, na sjeveru kod hotela „Knez“, na istoku kod
„starog Maestrala“, na jugu kod hotela „Maestral“;
Pripremiti dokumente za usvajanje regulacionog
plana „Čajuša 3“, te pristupiti realizaciji istog;
U suradnji s PU Tomislavgrad-PP Kupres i JKP
Kupres d.o.o. Kupres utvrditi stvarno stanje vertikalne
i horizontalne prometne signalizacije, evidentirati
nedostatke i izraditi prijedlog mjera za poboljšanje
iste;
Utvrditi činjenično stanje oko pravnog statusa
izgradnje Autobusnog kolodvora Kupres, te izraditi
prijedlog mjera o mogućnostima rješavanja trenutnog
stanja;
Evidentirati sve prirodne resurse općine Kupres,
te izraditi prijedlog aktivnosti za izradu strategije
korištenja prirodnih resursa općine Kupres za period
2015-2035 godina;
Pratiti natječaje koje raspisuju viši nivoi vlasti, razne
državne i međunarodne institucije i organizacije te
na iste aplicirati s već postojećim ili nekim novim
projektima i idejama.

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,
imovinsko-pravne poslove, katastar i geodetske
poslove
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Ažurirati podatke o imovini općine Kupres-detaljno
popisati svu imovinu.
Po obavljenom popisu općinske imovine izraditi
plan raspolaganja za navedenu. Za imovinu koja
spada u prirodne resurse plan korištenja usuglasiti sa
Službom za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno
uređenje i komunalne poslove;
Obvezati svakog djelatnika da podnosi pismeno
izvješće o radu za protekli mjesec do 5. u tekućem
mjesecu;
Ustrojiti evidenciju prisutnih djelatnika na poslu
posebno po Službama, te poduzeti zakonske mogućnosti
za sankcioniranje neopravdanih izostanaka sa radnog
mjesta i neizvršenje obveza po opisu radnog mjesta te
drugih obveza po naredbi nadređenog rukovoditelja;
Pokrenuti postupak rješavanja imovinsko-pravnih
odnosa za imovinu općine Kupres koja ima neriješen
imovinsko-pravni status;
Organizirati Javnu raspravu po pitanju donošenja Odluke
za poljoprivredno-kulturno-športsku manifestaciju
„Strljanica“;
Izraditi „Pravilnik o uvjetima pod kojima se održava te
o pravilima sportskih natjecanja“ za poljoprivrednokulturno-športsku manifestaciju „Strljanica“;
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8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

Izraditi natječaj za prijevoz učenika na način da se
isti daje u višegodišnji zakup uz sufinanciranje općine
Kupres u iznosu od 50% za učenike osnovne škole, te
20% za učenike srednje škole.
Izraditi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija
na području općine Kupres;
Izraditi katastar poljoprivrednog zemljišta na
području općine Kupres;
U suradnji sa OŠ Fra Miroslav Džaja izraditi prijedlog
mjera za poboljšanje statusa učenika i djelatnika
navedene škole;
Organizirati sastanak sa športskim klubovima koji
su aktivni na području općine Kupres, te izraditi
prijedlog mjera za poboljšanje statusa istih;
U suradnji sa PU Tomislavgrad-PP Kupres i
Centrom za socijalni rad Kupres izraditi akcijski
plan upoznavanja i zaštite mladih od štetnih utjecaja
alkohola, duhanskih proizvoda i opojnih sredstava;
Ažurirati podatke o statusu raznih udruga i nevladinih
organizacija koje su prisutne na području općine
Kupres, evidentirati stvarno aktivne i one koje postoje
samo formalno-pravno;
U suradnji sa JU ˝Hrvatski dom Kupres˝ izraditi
prijedlog aktivnosti kojima se treba riješiti
neiskorištenost prostora kojim gospodari navedena
ustanova;
Pripremiti usklađivanje podzakonskih akata koji su
u nadležnosti općine, a nisu usklađeni sa važećim
zakonskim i drugim višim propisima;
Riješiti imovinsko-pravne odnose tzv. ekonomskih
dvorišta kod privatiziranih poduzeća kojima nisu
riješeni statusi po navedenom pitanju;
Evidentirati građevinsko zemljište u vikend naseljima
Čajuša 1 i Čajuša 2 koji su u vlasništvu općine Kupres,
obaviti sve pripremne radnje te izraditi natječaj za
dodjelu istih;
Obaviti sve pripremne radnje te izraditi natječaj
za dodjelu zemljišta koje se nalazi u obuhvatu
regulacionog plana sportskih terena na Čajuši;
Odrediti lokaciju za dodjelu građevinskog zemljišta
mladim bračnim parovima, uraditi sve pripremne
radnje te izraditi natječaj za dodjelu istih u suradnji
sa Službom za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno
uređenje i komunalne poslove;
Evidentirati zemljište fizičkih i pravnih osoba
kojeopćina Kupres koristi po raznim osnovama, a
nije riješila imovinsko pravne odnose na navedenom
zemljištu pokrenuti postupak rješavanja;
U suradnji s OŠ ˝Fra Miroslav Džaje˝, Srednjom
školom ˝Kupres˝, Domom zdravlja Kupres i resornim
Ministarstvima znanosti, prosvjete, kulture i športa
i Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi
i prognanih HBŽ dogovoriti gradnju zajedničke
kotlovnice za grijanje navedenih institucija, koja bi
funkcionirala na što jeftiniji energent;
Popisati arhivsku građu koja se nalazi u zgradi općine
Kupres.

Rokove u kojima će se obaviti navedeni zadaci obvezni
su odrediti Načelnici službi za upravu Općine Kupres.
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Broj: 02-49-01/14
Kupres, 07.01.2014. godine.
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 06. veljače 2014.
godine, razmatralo je Nacrt Programa rada Općinskog
vijeća za period siječanja 2014.- prosinac 2014. godine.
Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je
donijelo s l j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće je prihvatilo Nacrt Programa rada Općinskog
vijeća za period siječanja 2014.- prosinac 2014. godine.
II
Sve prijedloge i primjedbe vezano za ponuđeni nacrt
Programa rada Općinskog vijeća za period siječanja
2014.- prosinac 2014. godine zainteresirani subjekti i
pojedinci u pismenoj formi dostaviti Kolegiju Općinskog
vijeća za 15 dana, 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
Zaključaka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-02-1-3/14
Kupres, 06. veljače 2014. 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 06. veljače 2014.
godine, razmatralo je Izvješće o uspijehu u Srednjoj školi.
Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je
donijelo s l j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće je prihvatilo Izvješće o uspijehu u Srednjoj školi.
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II

I

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

Vijeće je prihvatilo Nacrt odluke o izvršenju proračuna
općine Kupres 2014. godine

Broj: 01-38-1-6/14
Kupres, 06. veljače 2014. 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 06. veljače 2014.
godine, razmatralo je Nacrt Proračuna općine Kupres za
2014. godinu. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda
Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K

II
Zaključaka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-14-2-5/14
Kupres, 06. veljače 2014. 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 06. veljače
2014. godine, pri razmatranju dnevnog reda donijelo je
sljedeći

I
Z A K LJ U Č A K
Vijeće je prihvatilo Nacrt Proračuna općine Kupres za
2014. godinu.
II
Predlagač Proračuna organizirat će javnu raspravu po
predloženom nacrtu 18.02.2014. godine.
Primjedbe i prijedloge na ponuđeni Nacrt Proračuna
za 2014. godinu u pisanoj formi dostaviti Službi za
inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu do 25. 02. 2014. godine.
Sve opravdane primjedbe i prijedloge unijeti u
prijedlog Proračuna općine Kupres za 2014. godinu, koji
će se dostaviti Vijeću na razmatranje i usvajanje.
III
Zaključaka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-14-2-4/14
Kupres, 06. veljače 2014. 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 06. veljače 2014.
godine, razmatralo je Nacrt odluke o izvršenju proračuna
općine Kupres 2014. godine. Nakon razmatranja ove
točke dnevnog reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K

I
Vijeće je skinulo točku 4. dnevnog reda, Razmatranje
cijena o komunalnih usluga, koje je predložilo JKP
„Kupres“ d.o.o. Kupres.
Napraviti novi prijedlog rješenja o cijenama sa svim
relevantnim usporednim pokazateljima.
Nadležne općinske služe aktivno se uključiti u izradu
rješenja.
Provesti svu potrebnu proceduru kako bi Vijeće moglo
postupiti po svojoj nadležnosti.
II
Zaključaka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-23-11-7/14
Kupres, 06. veljače 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 63. i 66. Zakona o građevinskom
zemljištu F BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj 76/05),
članka 26. i 31. 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, na sjednici
održanoj dana 06.02.2014. godine, d o n o s i

ODLUKU
o naknadi za dodijeljeno i izuzeto građevinsko
zemljište i utvrđivanju osnovice za visinu rente
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Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za
dodijeljeno i izuzeto građevinsko zemljište i visina rente
po m² korisne površine građevine koja će se graditi na
gradskom građevinskom zemljištu i ostalom građevinskom
zemljištu na području općine Kupres.
Članak 2.
Sve fizičke i pravne osobe kojima se dodjeljuje gradsko
građevinsko zemljište radi građenja obvezne su platiti
rentu koja se računa po 1 m² korisne površine građevine
koja će se graditi.
Članak 3.
1. Prosječna konačna građevinska cijena 1 m² korisne
stambene površine na području općine Kupres za 2013.
godinu iznosi 700,00 KM.
2. Prosječna konačna građevinska cijena za proizvodne
hale na području općine Kupres za 2013. godinu iznosi
560,00 KM.
3. Prosječna konačna građevinska cijena za poslovne
objekte, upravne zgrade i sl. na području općine Kupres
za 2013. godinu iznosi 800,00 KM.
4. Prosječna konačna građevinska cijena za garažne
objekte na području općine Kupres za 2013. godinu na
području općine Kupres iznosi 210,00 KM.
Članak 4.
Cijena utvrđena u prethodnom članku ove Odluke služi
kao osnovica za računanje visine rente.
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.
Za građevinska zemljišta namijenjena za gradnju
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 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
građevinskog zemljišta.
5. 2% za građevinsko zemljište za gradnju proizvodnih
objekata ili drugu gospodarsku djelatnost do 200 m².
6. 1% za građevinsko zemljište za gradnju proizvodnih
objekata ili drugu gospodarsku djelatnost preko 200 m².
7. Na građevinskom zemljištu definiranim Prostornim
planom općine Kupres, za sela se ne obračunava
građevinska renta za stambene objekte i štale.
Članak 6.
Iznimno od odredbi iz prethodnog članka ove Odluke
visina rente, u slučaju dodjele gradskog građevinskog
zemljišta na korištenje u svrhu izgradnje proizvodnog
prostora umanjuje se:
- za 10 % ako se u tom prostoru zapošljava do 5
radnika
- za 20 % ako se u tom prostoru zapošljava od 6-10
radnika
- za 30 % ako se u tom prostoru zapošljava od 11-20
radnika
- za 40 % ako se u tom prostoru zapošljava od 21-30
radnika
- za 50 % ako se u tom prostoru 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 ovjereni spisak novozaposlenih radnika izdan od
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 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.
Članak 7.
Renta utvrđena u odredbama ove Odluke umanjit će se
za 80% na građevine koje će se graditi na građevinskom
zemljištu, za koje se posebnom odlukom Općinskog vijeća
Kupres utvrdi da je njihovo građenje od općeg interesa za
Općinu Kupres.
Članak 8.
Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište iznosi
kako slijedi:
I.
Zona 20 KM za 1m² zemljišta
II. Zona 18 KM za 1m² zemljišta
III. Zona 16 KM za 1m² zemljišta
IV. Zona predviđena za predviđeno po Regulacijskom
planu općine Kupres za proširenje gradskog građevinskog
zemljišta 12 KM za 1m² zemljišta
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Naknada za 1 m² ostalog građevinskog zemljišta koje
se dodjeljuje radi građenja iznosi:
1,00-5,00 KM za 1m² zemljišta za naselja Olovo,
Osmanlije, Kukavice, Kute, Mlakva, Zlosela, Begovo
Selo, Bili Potok,Odžak, Otinovci, Rilić, Vrila, Blagaj,
Botun, Brda, Donje Ravno, Donje Vukovsko, Kudilji,
Mušić, Stražbenica, Suhova,Rastičevo, Bućovača,
Bajramovci, Mrđebare, Mrđenovci, Zvirnjača, Ravno,
Šemenovci, Zanaglina.
Visina naknade iz prethodnog stavka ovog članka ne
može biti manja od iznosa utvrđenog u članku 10. ove
Odluke po klasama.

Članak 11.
Iznimno od odredbi članka 8. ove Odluke naknada
za dodijeljeno građevinsko zemljište radi izgradnje
proizvodnih, sportsko rekreativnih, zdravstvenih i
kulturnih objekata, zemljište namijenjeno mladim
bračnim parovima do 40 godina starosti koji do trenutka
raspisivanja natječaja za zemljište imaju neprekidno
prijavljeno prebivalište na području općine Kupres u
trajanju od najmanje 3 godine, naknada za dodijeljeno
zemljište na cijelom području općine Kupres iznosi 1,00
KM za 1m² zemljišta.
Članak 12.

Prilikom dodjele građevinskog zemljišta iz ovog
članka, uz odgovarajući iznos naknade, zaračunat će
se i naplatit prenamjena poljoprivrednog zemljišta u
građevinsko zemljište.
Članak 9.
Cijene iz čl. 8. Ove Odluke jesu početne cijene kod
određivanja naknade za zemljište prilikom raspisivanja
natječaja za dodjelu tog zemljišta.
Članak 10.
Naknada za izuzeto građevinsko zemljište iznosi kako
slijedi:

Kultura
1.
ORANICA

2.
LIVADA

3.
PAŠNJAK

Klasa

Cijena po m²
u 2013. god.
Kupres

Ostala
zemljišta

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o visini rente po m² korisne površine građevine koja će
se graditi na gradskom građevnom zemljištu i ostalom
građevnom zemljištu (˝Službeni glasnik općine Kupres˝
broj 14/06).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se na oglasnoj ploči općine Kupres i u ˝Službenom
glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-23-14-8/14
Kupres, 06. veljače 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

1

7,00 KM

4,00 KM

2
3
4
5
6
7
8

6,00 KM
5,50 KM
5,00 KM
4,50 KM
4,00 KM
3,50 KM
3,00 KM

3,50 KM
3,00 KM
2,50 KM
2,00 KM
1,50 KM
1,00 KM
0,50 KM

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 06. veljače 2014.
godine, razmatralo je Prijedlog odluke o naknadi za
dodijeljeno i izuzeto građevinsko zemljište i utvrđivanje
osnovice za visinu rente. Nakon razmatranja ove točke
dnevnog reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I

1

5,50 KM

3,50 KM

2
3
4
5
6
7

5,00 KM
4,50 KM
4,00 KM
3,50 KM
3,00 KM
2,00 KM

3,00 KM
2,50 KM
2,00 KM
1,50 KM
1,00 KM
0,50 KM
0,70 KM

Prihvaća se odluka o naknadi za dodijeljeno i izuzeto
građevinsko zemljište i utvrđivanje osnovice za visinu
rente.
II
Zadužuje se predlagač odluke da za prvu sjednicu
Općinskog vijeća predloži Odluku za umanjenje rente na
građevine koje će se graditi na građevinskom zemljištu od
posebnog interesa za Općinu Kupres , kako je navedeno u
članku 7. usvojene odluke.
Jasnije regulirati naknade koje propisuje općina, da
budu stimulativne za stambeno rješavanje mladih bračnih
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parova.
Vijeće kao najviše tijelo odlučivanja u općini u više
svojih zaključaka opredijelilo se da naknade koje propisuje
budu simbolične i stimulativne.
Ne dozvoliti nikakve nejasnoće, tražiti maksimalno
razumijevanje i pomoć da mladi ostanu živjeti i raditi u
Kupresu. Ugraditi u odluku zaključke koje je donijelo
Vijeće i obvezalo službe i tijela da iste sprovedu,vezano
za generalni stav općine vezano za mlade naše općine.
(Zaključak broj: 01-31-184/09, 01-13-105/13, 01-02-1172/13)
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-23-14-9/14
Kupres, 06. veljače 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju čl. 21. Zakona o prostornom uređenju
(«Narodne novine HBŽ» broj:14/98) i članka 25.Statuta
općine Kupres («Službeni glasnik općine Kupres»,br.
20/08) Općinsko vijeće općine Kupres na sjednici
održanoj dana 06.02.2014. godine. d o n o s i

ODLUKU
o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres po zahtjevu
Tinke Svalina iz Kupresa.
Članak 1.

Članak 5.
Nacrt izmjena i dopuna važećeg regulacionog plana
Kupres će se nakon usvajanja od strane OV Kupres u što
kraćem roku staviti na javnu raspravu.
Članak 6.
Nositelj pripreme , izmjene i dopune dokumentacije iz
čl. 3. ove odluke je Služba za gospodarstvo,graditeljstvo
,prostorno uređenje i komunalne poslove općine Kupres.
Nositelj izrade, dopune i izmjene regulacionog plana je
poduzeće „Ening“d.o.o. Livno.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana usvajanja
iste a objavit će se u Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01-23-1-10/14
Kupres, 06.02. 2014. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Na temelju čl.21. Zakona o prostornom uređenju
(«Narodne novine HBŽ» broj:14/98) i članka 25.Statuta
općine Kupres («Službeni glasnik općine Kupres»,
br. 20/08) Općinsko vijeće općine Kupres na sjednici
održanoj dana 06.02.2014.godine d o n o s i
ODLUKU
o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres po zahtjevu
Medžlisa islamske zajednice Bugojno

Ovom odlukom se pristupa izmjeni i dopuni odluke
važećeg regulacionog plana Kupres, br. 01-023-43/89, od
07.07.1989. god. (Sl. glasnik općine Kupres br. 5/89)

Članak 1.

Članak 2.

Ovom odlukom se pristupa izmjeni i dopuni odluke
važećeg regulacionog plana Kupres, br. 01-023-43/89, od
07.07.1989. god. (Sl. glasnik općine Kupres br. 5/89)

Izmjena i dopuna odluke važećeg regulacionog plana
Kupres bit će obuhvaćeno novo definiranje položaja
objekta na parceli k,č. br. 1032/21. K.O.Kupres unutar
postojećeg regulacionog plana.
Članak 3.
Potrebna dokumentacija za izmjenu i dopunu utvrđenu
ovom odlukom izvršit će se u roku od 3(tri) mjeseca od
dana stupanja na snagu ove odluke, a sadržavat će grafički
dio.
Članak 4.
Potrebna sredstva za izradu dokumentacije iz čl. 3. ove
odluke osigurat će se od sredstava podnositelja zahtjeva.

Članak 2.
Izmjena i dopuna odluke važećeg regulacionog plana
Kupres bit će obuhvaćeno novo definiranje građevinskih
parcela k,č. br. 3/21,3/172,3/169,3/93,3/168,3/17o i 3/24.
K.O.Kupres unutar postojećeg regulacionog plana.
Članak 3.
Potrebna dokumentacija za izmjenu i dopunu utvrđenu
ovom odlukom izvršit će se u roku od 3(tri) mjeseca od
dana stupanja na snagu ove odluke, a sadržavat će grafički
dio.
Članak 4.
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Potrebna sredstva za izradu dokumentacije iz čl. 3. ove
odluke osigurat će se od sredstava podnositelja zahtjeva.

dio.
Članak 4.

Članak 5.
Nacrt izmjena i dopuna važećeg regulacionog plana
Kupres će se nakon usvajanja od strane OV Kupres u što
kraćem roku staviti na javnu raspravu.
Članak 6.
Nositelj pripreme , izmjene i dopune dokumentacije iz
čl. 3. ove odluke je Služba za gospodarstvo,graditeljstvo
,prostorno uređenje i komunalne poslove općine Kupres.
Nositelj izrade, dopune i izmjene regulacionog plana je
poduzeće „Ening“d.o.o. Livno.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana usvajanja
iste a objavit će se u Službenom glasniku općine Kupres.

Potrebna sredstva za izradu dokumentacije iz čl. 3. ove
odluke osigurat će se od sredstava podnositelja zahtjeva.
Članak 5.
Nacrt izmjena i dopuna važećeg regulacionog plana
Kupres će se nakon usvajanja od strane OV Kupres u što
kraćem roku staviti na javnu raspravu.
Članak 6.
Nositelj pripreme , izmjene i dopune dokumentacije iz
čl. 3. ove odluke je Služba za gospodarstvo,graditeljstvo
,prostorno uređenje i komunalne poslove općine Kupres.
Nositelj izrade, dopune i izmjene regulacionog plana je
poduzeće „Ening“d.o.o. Livno.
Članak 7.

Broj: 01-23-1-11/14
Kupres, 06.02. 2014. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju čl.21. Zakona o prostornom uređenju
(«Narodne novine HBŽ» broj:14/98) i članka 25.Statuta
općine Kupres («Službeni glasnik općine Kupres»,br.
20/08) Općinsko vijeće općine Kupres na sjednici
održanoj dana 06.02.2014. godine d o n o s i

ODLUKU
o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres po zahtjevu
Hikmeta Dženanovića iz Kupresa.
Članak 1.
Ovom odlukom se pristupa izmjeni i dopuni odluke
važećeg regulacionog plana Kupres, br. 01-023-43/89, od
07.07.1989. god. (Sl. glasnik općine Kupres br. 5/89)
Članak 2.
Izmjena i dopuna odluke važećeg regulacionog plana
Kupres bit će obuhvaćeno novo definiranje građevinskih
parcela k,č. br3/138,3/139,3/140,3/41,3/42,3/92 i 3/147.
K.O.Kupres unutar postojećeg regulacionog plana.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana usvajanja
iste a objavit će se u Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01-23-1-12/14
Kupres, 06.02. 2014. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju čl.21. Zakona o prostornom uređenju
(«Narodne novine HBŽ» broj:14/98) i članka 25.Statuta
općine Kupres («Službeni glasnik općine Kupres»,br.
20/08) Općinsko vijeće općine Kupres na sjednici
održanoj dana 06.02. 2014.godine d o n o s i
ODLUKU
o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke
važećeg regulacionog plana sportskih terena i
pratećih sadržaja „Čajuša“-Kupres
Članak 1.
Ovom odlukom se pristupa izmjeni i dopuni odluke
važećeg regulacionog plana br. 01-23-8-115/11 od
30.11.2011.godine.. (Sl. glasnik općine Kupres br. 27/11)
Članak 2.

Članak 3.

Izmjena i dopuna odluke važećeg regulacionog plana
bit će obuhvaćeno novo definiranje položaja objekta
zdravstvenog rehabilitacijskog centra Srebrnjak unutar
regulacionog plana, kojega su nositelji Dom zdravlja
Kupres, općina Kupres i dječja bolnica Srebrnjak.

Potrebna dokumentacija za izmjenu i dopunu utvrđenu
ovom odlukom izvršit će se u roku od 3(tri) mjeseca od
dana stupanja na snagu ove odluke, a sadržavat će grafički

Članak 3.
Potrebna dokumentacija za izmjenu i dopunu utvrđenu
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ovom odlukom izvršit će se u roku od 3 (tri) mjeseca od
dana stupanja na snagu ove odluke, a sadržavat će grafički
dio.

i igara na sreću na području općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 24/10) članak 15. stavak 2.
mijenja se i glasi:

Članak 4.

˝Radno vrijeme nedjeljom i u dane državnih praznika
je od 07-10 sati.˝

Potrebna sredstva za izradu dokumentacije iz čl. 3. ove
odluke osigurat će se od sredstava bolnice Srebrnjak.
Članak 5.
Nacrt izmjena i dopuna važećeg regulacionog plana
Kupres će se nakon usvajanja od strane OV Kupres u što
kraćem roku staviti na javnu raspravu.

Članak 15. stavak 3. mijenja se i glasi:
˝Iznimno od odredbi iz stavka 1. Ovog članka, trgovine
na malo i mini marketi (samoposluge) koji ne mogu
osigurati neprekidno radno vrijeme mogu raditi dvokratno,
o čemu će rješenje donijeti nadležni organ˝.
Članak 2.

Članak 6.
Nositelj pripreme , izmjene i dopune dokumentacije iz
čl. 3. ove odluke je Služba za gospodarstvo,graditeljstvo
,prostorno uređenje i komunalne poslove općine Kupres.
Nositelj izrade, dopune i izmjene regulacionog plana je
poduzeće „Ening“d.o.o. Livno.
Članak 7.

Ostale odredbe odluke iz članka 1. Stavka 1. Ove
odluke ostaju neizmijenjene.
Članaka 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit
će se u ˝Službenom glasnik općine Kupres˝ i primjenjuje
se od 01.03.2014. godine.
Broj: 01-22-3-14/14
Kupres, 06. veljače 2014. godine

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana usvajanja
iste a objavit će se u Službenom glasniku općine Kupres.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Broj: 01-23-1-13/14
Kupres, 06.02. 2014. godine.

***

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u F BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj 49/06),
članka 24. Zakona o unutarnjoj trgovini (˝Službene novine
F BiH˝ broj 40/10), članka 11. Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti (˝Službene novine F BiH˝ broj 32/09), Zakona
o turističkoj djelatnosti (˝Službene novine F BiH˝ broj
32/09), čl. 40. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima
(˝Službene novine F BiH˝ broj 35/09) i članka 25. Statuta
općine Kupres (˝Službeni glasnik općine Kupres˝broj
20/08), Općinsko vijeće općine Kupres, na sjednici
održanoj dana 06.02.2014. godine, d o n o s i

Temeljem članka 13. stavak 2. točka 5. Zakona o
načelima lokalne samouprave („Sl.Novine F BiH“,br.
49/06i članka 25. stavak 1. točke 2.,7. i 26. Statuta
općine Kupres, („Službeni glasnik općine Kupres“,broj
20/08), Općinsko vijeće Kupres,na sjednici održanoj dana
06.02.2014..godine d o n o s i

ODLUKU
o brisanju prava posjeda
I

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

Briše se pravo posjeda na zemljištu označenom kao:
k.p. br. 1/14 zv. „Suhopoljana“,pašnjak – 3 klase , u
površini od 93550 m2,
• k.p. br. 1/16 zv. „Suha poljana“,pašnjak – 3 klase , u
površini od 29110 m2,
• k.p. br. 1/26 zv. „Suha poljana“,pašnjak – 3 klase ,
u površini od 29800 m2, upisane u posjedovni list
broj: 146 k.o. Malovan , na ŠIPAD „JANJ“ OOUR
„KUPRES“ KUPRES.

Članak 1.

II

U Odluci o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj
djelatnosti, turističkoj djelatnosti, djelatnosti obrta i
srodnih djelatnosti, trgovinskoj djelatnosti, igara za zabavu

Temeljem ove Odluke izvršit će se brisanje prava
posjeda na navedenom zemljištu.

ODLUKU

•
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III
Na zemljištu iz točke I. ove Odluke ,uspostavlja se
stanje upisa nositelja prava općina Kupres sa 1/1 dijela.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

području općine Kupres i tako redom, da se livade 4.
klase katastarskog sreza Bugojno uzima iznos za livade
1. klase na području općine Kupres i tako redom, da se za
šume 1. klase katastarskog sreza Bugojno uzima iznos za
šume 1. klase na području općine Kupres i tako redom, da
se za pašnjake 1. klase katastarskog sreza Bugojno uzima
iznos za pašnjake 1. klase na području općine Kupres i
tako redom.
S obzirom da na području općine Kupres ne postoje
vinogradi, močvare i trstici ljestvice se ne preuzimaju.

Broj: 01-31-1-15/2014
Kupres, 06.02.2014.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Članak 4.
Način obračuna katastarskog prihoda od zemljišta, sa
utvrđenom ljestvicom, sukladno članku 3. Ove Odluke,
za sve katastarske općine na području općine Kupres po 1
ha izražene u KM iznose kako slijedi:

***
Na temelju članka 17. Zakona o utvrđivanju
katastarskog prihoda (˝Službeni list SR BiH˝ broj 7/89
i 29/90), Odluke o obračunu katastarskog prihoda od
zemljišta (˝Službeni list R BiH˝broj 37/94) i članka 25.
Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik općine Kupres˝
broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
dana 06.02.2014. godine, d o n o s i

ODLUKU
za utvrđivanje katastarskog prihoda za područje
općine Kupres
Članak 1.
Ovim Prijedlogom utvrđuju način obračuna katastarskog
prihoda od zemljišta za područje općine Kupres.
Članak 2.
Odlukom o obračunu katastarskog prihoda od zemljišta
nisu definirane ljestvice za područje Općine Kupres, pa
se ovim Prijedlogom Odluke određuje način obračuna i
kriteriji obračuna katastarskog prihoda za općinu Kupres
preuzimajući kriterije i ljestvice za obračun za općinu
Bugojno, uvažavajući specifičnosti općine Kupres, kako
je to definirano u članku 3. Ove Odluke.
Članak 3.
Imajući u vidu nadmorsku visini i činjenicu da je
bonitet zemljišta na području općine Kupres manji nego
na području općine Bugojno, ovim Prijedlogom Odluke
utvrđuje se način obračuna katastarskog prihoda od
zemljišta na način da se za njive 5. klase katastarskog
sreza Bugojno uzima iznos za njive 1. klase na području
općine Kupres i tako redom, da se za vrtove 2. klase
katastarskog sreza Bugojno uzima iznos za vrtove 1.
klase na području općine Kupres, dok se za vrtove 2.,3.,i
4. klase na području općine Kupres uzimaju iznosi redom
848,560 i 371, da se za voćnjake 4. klase na području
sreza Bugojno uzima iznos za voćnjake 1. klase na

R.
BR.

KULTURA KLASE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Njive
Vrtovi
Voćnjaci
Vinogradi
Livade
Šume
Pašnjaci
Močvare i
trstici

1
174
1282
245
106
219
41
-

2
130
848
150
86
188
32
-

3
78
560
110
67
140
27
-

4
60
371

5
50

6

7

45
110
21
-

40
70
17

-

-

44 29
11

Članak 5.
Obračun katastarskog prihoda vrši se u KM za sve
obveze kojima je osnovica katastarski prihod, u skladu
sa čl. 4. Ovog Prijedloga odluke i utvrđenom ljestvicom
način obračuna katastarskog prihoda.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se na oglasnoj ploči općine Kupres i u ˝Službenom
glasniku˝ općine Kupres.
Broj: 01-30-1-16/14
Kupres, 06.veljače 2014. 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 06. veljače 2014.
godine, razmatralo je Suglasnost za otuđenje nedovršene
zgrade na građevinskom zemljištu k.č. 34/22. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći
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puta u čiji sastav pripadaju dijelovi preuzetog zemljišta.

I

III

Zahtjev kompletirati i dopuniti
sa određenom
dokumentacijom koja ne dostaje.
Nadležna Općinska služba za iduću sjednicu Općinskog
vijeća dostaviti rješenje za suglasnost Vijeću, sukladno
pozitivnim zakonskim propisima.

Za preuzeto zemljište dosadašnji nositelji prava
korištenja iz točke I. ovog rješenja imaju pravo na
naknadu koja će se odrediti u posebnom postupku,nakon
pravomoćnosti ovog rješenja ( članak 69. stavak 4. Zakona
o građevinskom zemljištu).

II

IV

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

Nakon pravomoćnosti ovog Rješenja , na parcelama
odnosno k.č.-eovima iz točke I. dispozitiva ovog Rješenja ,
Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Livno – Odjeljenje
suda u Tomislavgradu i Služba za opću upravu, ,društvene
djelatnosti,imovinsko pravne poslove,katastar i geodetske
poslove općine Kupres,brisat će se ranije izvršeni upisi i
na istima izvršiti upis:Državno vlasništvo sa 1/1 – pravo
raspolaganja u korist općine Kupres.

Broj: 01-23-12-19/14
Kupres, 06. veljače 2014. Godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 24. Zakona o građevinskom zemljištu
(“Sl.Novine F BiH“,br. 25/03 i 67/05 ) i članka 25. Statuta
općine Kupres, („Službeni glasnik općine Kupres“,broj
20/08), Općinsko vijeće Kupres rješavajući u postupku
preuzimanja izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
iz posjeda Marice Grgić,Ivana Grgića i Mirka Grgića
,svi iz Kupresa,u svrhu utvrđivanja prava korištenja radi
građenja,na sjednici održanoj dana 06.02.2014.godine
donosi

R J E Š E NJ E
I
Iz posjeda Marice Grgić pok. Mirka iz Kupresa , Ivana
Grgića pok. Stanka iz Kupres i Mirka Grgića pok. Stanka
iz Kupresa , preuzima se dio zemljišta od k.č. 6/11 u
površini 29,00 m2 i dio k.č. 6/10 u površini od 10 m2,koje
je bilo u sastavu izgrađene građevinske parcele k.č. koje
su činile 6/11 i k.č 6/10 iz el.z.k.ul.br. 1631 (ranije z.k.ul.
br. 1243 iste k.o.o) k.o. Kupres,upisane u p.l. br. 1017 k.o
Kupres.
II
Zemljište koje se preuzima iz točke I. ovog rješenja će
nositi slijedeće oznake:
- k.č. br. 6/50 u površini od 18,00 m2 dodijeliće se u
drugom postupku na korištenje Ćaleta Miji i dr. radi
formiranja građevinske parcele, u čiji sastav pripada dio
preuzetog zemljišta,
- k.č. br. 6/51 u površini od 11 m2 i k.č. br. 6/53 u
površini od 10 m2 dodijelit će se u drugom postupku
Općini Kupres radi formiranja puta koji nosi oznaku k.č.
6/29., a sve prema Odluci o izmjeni i dopuni Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres broj:01-23-75-/11 od
11.05.2011.godine,radi formiranja građevinske parcele i

O b r a z l o ž e nj e
Preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta označenog u točki I. ovog Rješenja izvršeno
je radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni koja će
uslijediti nakon izvršene dodjele u postupku formiranja
građevinske parcele u skladu sa Regulacionim planom i
Odluci o izmjeni i dopuni Odluke važećeg regulacionog
plana Kupres broj:01-23-75-/11 od 11.05.2011.godine,radi
formiranja građevinske parcele i puta u čiji sastav
pripadaju dijelovi preuzetog zemljišta.
Za dio građevinske parcele k.č. 6/11,kod računanja
je utvrđeno da stvarno ima 285 m2,a da je prethodnim
rješenjem o dodjeli broj.: 04/5-10-475-1/83 od 30.03.1983.
godine dodijeljeno 305 m2 i plaćeno te da računata k.č
6/10 ima površinu 89 m2 a da je dodijeljeno i plaćeno 95
m2 .
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja,nadležni organ uprave za imovinsko pravne
poslove saslušao je nositelje prava korištenja na
izgrađenom građevinskom zemljištu Maru ,Ivana i Mirka
Grgića, koji su izjavili da su suglasni da se preuzimaju
parcele iz članka I. ovog rješenja a da im se u skladu
sa navedenom odlukom dodijele druge parcele i kod
dodjele parcela tj. više 21 m2 koliko obuhvaća sadašnja
građevinska parcela, pristaju platiti utvrđenu razliku.
Imajući u vidu sve navedeno riješeno je kao u
dispozitivu ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:Protiv ovog Rješenja kao
akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba,
ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred
Županijskim sudom u Livnu u roku od 30 dana od dana
primitka Rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u
dva primjerka.
Broj: 01-23-14-18/2014
Kupres, 06.02.2014.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
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Temeljem članka 24. Zakona o građevinskom zemljištu
(“Sl.Novine F BiH“,br. 25/03 i 67/05 ) i članka 25. Statuta
općine Kupres, („Službeni glasnik općine Kupres“,broj
20/08), Općinsko vijeće Kupres rješavajući u postupku
preuzimanja izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
iz posjeda Dumančić Draguna i Milke ,svi iz Kupresa
,u svrhu utvrđivanja prava korištenja radi građenja,na
sjednici održanoj dana 06.02.2014.godine d o n o s i

R J E Š E NJ E
I
Iz posjeda Draguna Dumančića i Milke Dumančić iz
Kupresa preuzima se dio zemljišta od 92,00 m2, koje je
bilo u sastavu izgrađene građevinske parcele k.č. 6/13,
iz ez.k.ul.br. 1174 (ranije z.k.ul.br. 1541 iste k.o.) k.o.
Kupres ,upisane u p.l. broj 1207 k.o. Kupres.
II
Zemljište koje se preuzima će nositi oznaku k.č.
br. 6/39 u površini od 65 m2 dodijelit će se u drugom
postupku na korištenje radi formiranja građevinske
parcele Mari ,Mirku i Ivanu Grgići, svi iz Kupresa, i
k.č. 6/40 u površini od 27 m2 dodijelit će se na korištenje
Ćaleta Miji i dr. radi formiranja građevinske parcele, u
čiji sastav a sve prema Odluci o izmjeni i dopuni Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres broj: 01-23-75-/11 od
11.05.2011.godine,radi formiranja građevinske parcele i
puta u čiji sastav pripadaju dijelovi preuzetog zemljišta.

pripadaju dijelovi preuzetog zemljišta.
Za dio građevinske parcele k.č. 6/13,kod računanja
je utvrđeno da stvarno ima 460 m2,a da je prethodnim
rješenjem o dodjeli broj.:04/5-475-194/85 od 07.01.1986.
godine dodijeljeno 480 m2 i plaćeno te da računata k.č
6/13 ima površinu 460 m2, a da je dodijeljeno i plaćeno
480 m2.
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja,nadležni organ uprave za imovinsko pravne
poslove saslušao je nositelje prava korištenja na
izgrađenom građevinskom zemljištu Dumančić Draguna
i Milku, koji su izjavili da su suglasni da se preuzimaju
parcele iz članka I. ovog rješenja a da im se u skladu sa
navedenom odlukom dodijele druge parcele i kod dodjele
parcela više površine od 19 m2 pristaju platiti utvrđenu
razliku.
Imajući u vidu sve navedeno riješeno je kao u
dispozitivu ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:Protiv ovog Rješenja kao
akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba,
ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred
Županijskim sudom u Livnu u roku od 30 dana od dana
primitka Rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u
dva primjerka.
Broj: 01-23-14-17/2014
Kupres ,06.02.2014.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

III
Za preuzeto zemljište dosadašnji nositelji prava
korištenja imaju pravo na naknadu koja će se odrediti u
posebnom postupku,nakon pravomoćnosti ovog rješenja
(članak 69. stavak 4. Zakona o građevinskom zemljištu).
III
Nakon pravomoćnosti ovog Rješenja , na parceli iz
točke I. dispozitiva ovog Rješenja , Zemljišno knjižni ured
Općinskog suda Livno – Odjeljenje suda u Tomislavgradu
i Služba za opću upravu, ,društvene djelatnosti,imovinsko
pravne poslove,katastar i geodetske poslove općine
Kupres,brisat će se ranije izvršeni upisi i na istima izvršiti
upis:Državno vlasništvo sa 1/1 – pravo raspolaganja u
korist općine Kupres.
O b r a z l o ž e nj e
Preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta označenog u točki I. ovog Rješenja izvršeno
je radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni koja će
uslijediti nakon izvršene dodjele u postupku formiranja
građevinske parcele u skladu sa Regulacionim planom i
Odluci o izmjeni i dopuni Odluke važećeg regulacionog
plana Kupres broj:01-23-75-/11 od 11.05.2011.godine,radi
formiranja građevinske parcele i puta u čiji sastav

Temeljem članka 311. stavak 2., a u skladu s člankom
313. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine
F BiH“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05), a
u svei s člankom 5. i 51. Zakona o javnim poduzećima
Federacije Bosne Hercegovine („Službene novine F BiH“
broj: 8/05) i članka 25. Statuta općine Kupres( „Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj dana 06. 02. 2014. godine,
d o n o s i:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju pravnog
statusa Javnog komunalnog poduzeća
„Kupres“ d.o.o. Kupres
Članak 1.
Članak 11. Odluke o usuglašavanju pravnog statusa
Javnog komunalnog poduzeća „Kupres“ d.o.o. Kupres
mijenja se i glasi:
Skupština Javnog poduzeća ima 17 članova. Članove
Skupštine imenuje (bira) Općinsko vijeće Kupres
temeljem usuglašenih stavova stranaka koje participiraju
u radu Vijeća.
Skupština Javnih poduzeća utemeljuje se prema
stranačkom sastavu Općinskog vijeća u najvećoj mogućoj
mjeri.
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Prijedlog članova Skupštine podnosi Povjerenstvo
za izbor i imenovanje uz prethodnu konzultaciju sa
strankama ili klubovima vijećnika.

d.o.o. Kupres broj : 01-24-3-44/12 od 28.02.2013. godine
objavljena u „Službenom glasniku općine Kupres“ broj:
29/13).

Članak 2.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka
o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa
Javnog komunalnog poduzeća „Kupres“ d.o.o. Kupres
broj : 01-23-10-42/13 od 28.02.2013. godine objavljena u
„Službenom glasniku općine Kupres“ broj: 29/13).

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

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-23-10-20/14
Kupres, 05.veljače 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 311. stavak 2., a u skladu s člankom
313. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine
F BiH“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05), a
u svezi s člankom 5. i 51. Zakona o javnim poduzećima
Federacije Bosne Hercegovine („Službene novine F BiH“
broj: 8/05) i članka 25. Statuta općine Kupres( „Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj dana 06. 02. 2014. godine,
donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju
pravnog statusa Javnog poduzeća
Veterinarska stanica d.o.o. Kupres
Članak 1.
Članak 11. Odluke o usuglašavanju pravnog statusa
Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Kupres
mijenja se i glasi:
Skupština Javnog poduzeća ima 17 članova. Članove
Skupštine imenuje (bira) Općinsko vijeće Kupres
temeljem usuglašenih stavova stranaka koje participiraju
u radu Vijeća.
Skupština Javnih poduzeća utemeljuje se prema
stranačkom sastavu Općinskog vijeća u najvećoj mogućoj
mjeri.
Prijedlog članova Skupštine podnosi Povjerenstvo za
izbor i imenovanje uz prethodnu konzultaciju sa strankama
ili klubovima vijećnika.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju
pravnog statusa Javnog komunalnog poduzeća „Kupres“

Broj: 01-24-3-21/14
Kupres, 06. veljače 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 311. stavak 2., a u skladu s člankom
313. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine
F BiH“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05), a
u svezi s člankom 5. i 51. Zakona o javnim poduzećima
Federacije Bosne Hercegovine („Službene novine F BiH“
broj: 8/05) i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj dana 06. 02. 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju pravnog
statusa Javnog poduzeća Radio Kupresd.o.o. Kupres
Članak 1.
Članak 11. Odluke o usuglašavanju pravnog statusa
Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o. Kupres mijenja se
i glasi:
Skupština Javnog poduzeća ima 17 članova. Članove
Skupštine imenuje (bira) Općinsko vijeće Kupres
temeljem usuglašenih stavova stranaka koje participiraju
u radu Vijeća.
Skupština Javnih poduzeća utemeljuje se prema
stranačkom sastavu Općinskog vijeća u najvećoj mogućoj
mjeri.
Prijedlog članova Skupštine podnosi Povjerenstvo za
izbor i imenovanje uz prethodnu konzultaciju sa strankama
ili klubovima vijećnika.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju
pravnog statusa Javnog komunalnog poduzeća „Kupres“
d.o.o. Kupres broj : 01-40-3-45/13 od 28.12.2013. godine
objavljena u „Službenom glasniku općine Kupres“ broj:
29/13).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
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Broj: 01-40-3-22/14
Kupres, 06.veljače 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 2. i 5. Zakona o javnim poduzećima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F
BiH“ broj: 8/05), članka 25. i 56. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 20/08) i članka
1. Odluke o usuglašavanju pravnog statusa javnih
poduzeća Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Kupres,
Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o., Javnog poduzeća
Veterinarska stanica d.o.o. Kupres. Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 06.02. 2014. godine, donijelo
je

RJEŠENJE
o razrješenju članova Skupštine javnih
poduzeća kojima je općina osnivač
I
Iz Skupštinu javnih poduzeća: Javnog komunalnog
poduzeća d.o.o. Kupres, Javnog poduzeća Radio Kupres
d.o.o., Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Kupres
razrješavaju se:
1. Marijan Ivković
2. Niko Ivić
3. Jelena Lozančić
4. Neven Perija
5. Josip Lozančić
6. Damir Šimić
7. Tomislav Pašalić
8. Ilija Kuštro
9. Marija Mihaljević
10. Marija Radoš
11. Milica Matić
12. Ružica Ćurković
13. Eset Ugarak
14. Sejo Hajdarević

F BiH“ broj: 8/05), članka 25. i 56. Statuta općine
Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 20/08)
i članka 1. Odluke o usaglašavanju pravnog statusa
javnih poduzeća Javnog komunalnog poduzeća d.o.o.
Kupres, Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o., Javnog
poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Kupres. Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 06.02. 2014. godine,
donijelo je

RJEŠENJE
o izboru članova Skupštine javnih
poduzeća kojima je općina osnivač
I
U Skupštinu javnih poduzeća: Javnog komunalnog
poduzeća d.o.o. Kupres, Javnog poduzeća Radio Kupres
d.o.o., Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o.
Kupres biraju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Niko Ivić
Josip Lozančić
Jelena Lozančić
Stipo Galić
Dario Čičak
Anita Raič
Miro Pašalić
Miro Lovrić
Tomislav Perković
Marko Ivić
Jandre Čičak
Šaćir Mešan
Ante Lozančić
Zvonimir Baković
Suzana Lozančić
Svetko Periz
Frano Hrnjkaš
II

Izabrani članovi Javnih poduzeća kojima je općina
Kupres osnivač, na prvoj sjednici izabrat će predsjednika
i dopredsjednika Skupštine, od izabranih članova
Skupštine.
II

III

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

Skupština će najmanje jednom godišnje podnijeti
izvješće Općinskom vijeću sukladno pozitivnim
zakonskim propisima i propisima Općinskog vijeća.

Broj : 01-02-23/14
Kupres, 06. veljače 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 2. i 5. Zakona o javnim poduzećima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine

IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-02-24/14
Kupres, 06.veljače 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
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Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 06. veljače 2014.
godine, razmatralo je pod tekućim pitanjima pristigle
zahtjeve. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda
Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće se upoznalo sa pristiglim zahtjevima:
• Zamolba za isplatu naknade za članove OIP-a
Kupres za 2013. godinu
• Ostavka na članstvo u OIP-u , Gojko Šebez
• Zahtjev Bisere Lozančić, stručne suradnice za
upravno- pravno rješavanje,
Sve zahtjeve uputiti Općinskom načelniku, kako bi
službe mogle dati svoja mišljenje u skladu sa pozitivnim
zakonskim propisima i izvijestiti Vijeće na prvoj
sjednici.
II
Zaključaka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-05-14-25/14
Kupres, 06. veljače 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o
unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa
uprave općine Kupres.
Članak 2.
Procjena-analiza interne organizacije organa uprave
i sistematizacije radnih mjesta državnih službenika i
namještenika u općinskim tijelima uprave vrši se najmanje
jednom godišnje, najkasnije do 01.03. tekuće godine.
NADLEŽNOST ZA POKRETANJE POSTUPKA
PROCJENE
Članak 3.
Postupak procjene-analize interne organizacije
općinskog organa uprave i sistematizacije radnih mjesta
državnih službenika i namještenika kroz primjenu
Pravilnika o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog
općinskog organa uprave općine Kupres, pokreće Općinski
načelnik donošenjem odgovarajućeg akta (zaključka),
kojim se određuje provođenje postupka procjene-analize
za određenu godinu.
Općinski načelnik odlučuje da li će se postupak
procjene-analize vršiti za sve službe ili pojedinačno za
pojedinu službu.
Članak 4.
Postupak procjene-analize vrši se temeljem ovog
Pravilnika.

***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH”,
broj 49/06), članka 39. Statuta općine Kupres (“Službeni
glasnik općine Kupres “ broj 20/08) Općinski načelnik
općine Kupres d o n o s i

PRAV I LN I K
o postupku procjene (analize) interne organizacije
općinskog tijela uprave i sistematizacije radnih
mjesta državnih službenika i namještenika u
općinskom organu uprave općine Kupres
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način procjene
(analize) interne organizacije općinskog organa uprave
i sistematizacije radnih mjesta državnih službenika i
namještenika kroz primjenu Pravilnika o unutarnjoj
organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave
općine Kupres, nadležnost za pokretanje postupka
procjene-analize, tijelo koje provodi postupak i njegovu
nadležnost, poduzimanje aktivnosti procjene-analize

POSTUPAK PROCJENE
Članak 5.
Postupak procjene po ovom Pravilniku obuhvaća:
Prikupljanje podataka relevantnih za internu organizaciju
općinskih organa uprave općine Kupres (zadovoljstvo
građana s kvalitetom usluga, analiza postupka o slobodi
pristupa informacijama, analiza pritužbi građana na
rad općinskih službi za upravu, provedba strateškog
plana razvoja općine Kupres, pravni okvir i nadležnosti
općinskog tijela, financijske mogućnosti općine, izvršenje
plana rada OV-a i Općinskog načelnika i dr.);
Provođenje analize rada zaposlenih državnih službenika
i namještenika prema sistematizaciji;
Izradu procjene-analize postojeće interne organizacije
općinskih tijela uprave;
Izradu izmjena i dopuna ili izrada novog Pravilnika
o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa
uprave općine Kupres.
AKTIVNOSTI
Članak 6.
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Aktivnosti se definiraju prema organizacijskom dijelu,
odnosno pojedinačno ili svim općinskim službama za
upravu, a obuhvaćaju slijedeće elemente:
•
•
•
•
•

Analizu zakonskih nadležnosti organa uprave i
njihove primjene;
Analizu strateških ciljeva općine i planova rada
organa uprave na realizaciji istih;
Analizu financijskog stanja Proračuna općine
Kupres;
Analizu potreba i mišljenja građana i civilnog
društva;
Analizu postojeće prakse upravljanja ljudskim
resursima u općini Kupres.
Članak 7.

Analiza zakonskih nadležnosti obuhvaća sve promjene
u pozitivnim propisima koji definiraju vlastitu nadležnost
i prenesene poslove s viših tijela vlasti, kao i resurse koji
su potrebni za njihovo ispunjenje.

organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave općine
Kupres ili donosi novi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji
jedinstvenog općinskog organa uprave općine Kupres.
Članak 13.
Prijedlog za izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj
organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave općine
Kupres treba sadržavati obrazložene razloge za izmjene
i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskog
organa uprave općine Kupres.
Članak 14.
Državni
službenici,
namještenici,
Sindikalna
organizacija općine Kupres i građani mogu, u pisanoj
formi, iznijeti prijedloge, mišljenje i sugestije na postojeći
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog
organa uprave općine Kupres do 01.03. tekuće godine.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Članak 15.
Analiza strateških ciljeva Općine i planova tijela
Općine, odnosno organa uprave obuhvaća kratkoročne
i srednjoročne ciljeve razvoja, odgovorne prioritete s
posebnim naglaskom na ljudske resurse i aktivnosti koje
su nužne za ostvarivanje istih.
Članak 9.
Analiza financijskog stanja Proračuna uključuje
potencijalne troškove za ostvarivanje planova po organima
općine, odnosno općinskim službama za upravu i drugim
službama, troškove uključivanja građana i nevladinog
sektora u tijeku proračunskih procesa, a sve usklađeno
s proračunskim kalendarom, kao i analiza određenih
ušteda.
Članak 10.
Analiza potreba i mišljenja građana i civilnog društva,
obuhvaća analizu zahtijeva za pristup informacijama,
analizu pritužbi građana, istraživanje javnog mijenja te
ankete građana o zadovoljstvu pruženim uslugama.
Članak 11.
Analiza prakse upravljanja ljudskim resursima,
obuhvaća sve prakse u upravljanju ljudskim resursima
uvedene u općini Kupres.
U analizi prakse upravljanja ljudskim resursima
provodi se analiza poslova i s istom uspoređuje postojeću
sistematizaciju radnih mjesta i opisom poslova na tim
radnim mjestima.
Članak 12.
Općinski načelnik, nakon provedenih aktivnosti
donosi Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
i objavit će se na oglasnoj ploči općine Kupres i u
˝Službenom glasniku općine Kupres˝.
Broj: 02-02-1-26/14
Kupres, 11.02.2014. godine
Općinski načelnik
Perica Romić dr.vet.med.
***
Temeljem članka 47. Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine“, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09 i 60/10), članka 1. stavka 2. Pravilnika
o postupku direktnog sporazuma („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 53/06 i 20/09), a u
skladu sa člankom 39. Statuta Kupres (“Službeni glasnik
općine Kupres”, broj: 20/08) Općinski načelnik d o n o s i
INTERNI P R A V I L N I K
o postupku direktnog sporazuma
Članak 1.
Svrha i predmet Pravilnika
Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma (u daljem
tekstu: Pravilnik) određuju se osnove pripreme i vođenja
postupka direktnog sporazuma sa jednim dobavljačem
bez korištenja procesa nadmetanja u Općinskom organu
uprave općine Kupres (u daljem tekstu: Općina).
Postupak direktnog sporazuma provodi Služba za
inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu.
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Članak 2.
Definicija i uvjeti za primjenu postupka direktnog
sporazuma

• prihvaća prijedlog cijene ili pregovara o istoj, ili
• u slučaju neprihvatljivosti cijene ili nepovoljnog
ishoda pregovora, Služba će se obratiti drugom
dobavljaču da dostavi prijedlog cijene ili ponudu, ili
• će odabrati drugu vrstu postupka, definiranu
Zakonom.

Postupak direktnog sporazuma se primjenjuje na
nabavku roba, usluga ili radova čija je vrijednost
procijenjena od strane Službe na iznos jednak ili manji
od 6.000,00 KM (slovima: šest tisuća konvertibilnih
maraka).
Direktni postupak je postupak u kojem Služba traži
prijedlog cijene ili ponudu od jednog dobavljača,
pružatelja usluga ili izvođača radova (u daljem tekstu:
dobavljač) i pregovara ili prihvaća tu cijenu, kao uvjet za
konačan sporazum.
Ukupna godišnja vrijednost svih nabavki putem
direktnog sporazuma ne smije preći 10% ukupnog
godišnjeg proračuna za nabavke Općine Kupres.

Služba će pažljivo razmotriti svoje zahtjeve koji se
odnose na robe, usluge ili radove.
Zahtjev za prijedlog cijene ili ponuda obuhvaća detaljan
opis roba, usluga ili radova koji se traže, uključujući i
relevantne faktore poput količine, kvalitete, tehničkog
opisa, estetskih i funkcionalnih zahtjeva, mjesta i roka
isporuke ili slično, a primjereno predmetu nabavke.

Članak 3.

Članak 7.

Principi dodjele direktnog sporazuma

Članak 6.
Definiranje potreba ugovornog organa

Odabir dobavljača

Služba ne može provesti postupak direktnog sporazuma
sa namjerom da diskriminira ili favorizira bilo kojeg
dobavljača.
Postupak direktnog sporazuma se provodi na način da
osigura poštovanje principa javnih nabavki i to:
• princip jednakog tretmana (nediskriminacije),
• transparentnosti,
• pravične i otvorene konkurencije i
• ekonomičnosti i zakonitosti.

Uzimajući u obzir članak 2., i 3., ovog Pravilnika,
Služba odabire dobavljača kojeg će pozvati i tako provesti
aktivnosti nabavke.
Prije Odluke o pozivanju određenog dobavljača, Služba
provjerava situaciju na odgovarajućem tržištu roba, usluga
ili radova, posebno, tržišnu cijenu roba, usluga ili radova
koji su predmet nabavke.
Općina odabire dobavljača na način koji jamči
adekvatnu razmjenu vrijednosti za novac.

Članak 4.

Članak 8.

Priprema postupka

Provođenje postupka

Procjenjivanje vrijednosti nabavki koji su dodjeljuju
postupkom direktnog sporazuma vrši se u skladu sa
člankom 6. stavak 5., 7., i 8., Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine i člankom 8., Uputstva o primjeni
Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Procijenjena vrijednost nabavke može se bazirati:
• na cijenama prethodnih sličnih nabavki,
• iz kataloga dobavljača,
• iz istraživanja tržišta koje je prethodno urađeno
ili je urađeno u vrijeme konkretne nabavke putem
direktnog sporazuma.
Procijenjena vrijednost nabavke mora biti važeća u
trenutku kada Služba zatraži prijedlog cijene ili ponudu
od jednog dobavljača.

Općina informira odabranog dobavljača o svim
zahtjevima koji se odnose na robe, usluge ili radove koji
se namjeravaju nabaviti.
Kada traži prijedlog cijene ili ponudu, Općina daje
dobavljaču dovoljno vremena da pripremi prijedlog cijene
ili ponudu, uzimajući u obzir kompleksnost nabavke.
Općina će odabrati dobavljača koji je dovoljno
kvalificiran da uredno izvrši ugovor.
Općina pažljivo ocjenjuje ponuđene robe, radove ili
usluge u odnosu na zahtjeve koje je sama utvrdila.
Kada vodi pregovore koji se odnose na prijedlog
cijene ili ponudu, Općina djeluje u skladu sa dobrom
komercijalnom praksom.
Članak 9.

Članak 5.
Odluka o primjeni postupka dodjele direktnog
sporazuma
Nakon prijema ponude jednog dobavljača, a prije
donošenja odluke o direktnom sporazumu, Služba
razmatra, uzimajući u obzir princip najefikasnijeg
korištenja javnih sredstava,da li:

Prihvaćanje predložene ili dogovorene cijene i
zaključivanje direktnog sporazuma
Općina osigurava da dogovorena ili prihvaćena cijena
ne bude viša od odgovarajuće tržišne cijene.
Direktni sporazum smatra se zaključenim i kada Općina
prihvati račun ili drugu osnovu za plaćanje:
u slučaju nabavki čija vrijednost iznosi 1.000,00 KM
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ili manje, direktni sporazum smatra se zaključenim uz
prilaganje odgovarajuće dokumentacije (račun) i
u slučaju nabavki čija vrijednost je viša od 1.000,00
KM, nabavka direktnim sporazumom se dokazuje
narudžbenicom ili ugovorom u pismenoj formi.
Članak 10.
Pravo prigovora
U postupku direktnog sporazuma, dobavljač ima pravo
prigovora, a žalba nije dopuštena.
Članak 11.
Završne odredbe
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kupres˝.
Broj: 02-02-1-307/14
Kupres, 24.02.2014. godine
Općinski načelnik
Perica Romić dr.vet.med.

ove Odluke, Općina će izvršiti pregledavanje zaprimljene
dokumentacije i utvrditi relevantno činjenično stanje za
svako poduzeće.
O izvršenim radnjama iz prethodnog stavka ovog
članka općina će sastaviti odgovarajući akt.
Akt iz stavka 2. ovog članka sadržavat će sve relevantne
podatke za svako privatizirano /neprivatizirano poduzeće,
a koji će biti utvrđeni temeljem dostavljene dokumentacije
Agencije.
Članak 4.
Na temelju podataka utvrđenih na način iz članka 3. ove
Odluke, Općina će donijeti odgovarajući akt (zaključak), u
kojemu će se, na temelju dostupne dokumentacije, utvrditi
svi relevantni podaci za sva privatizirana i neprivatizirana
poduzeća sa područja općine Kupres.
Članak 5.
Akt iz članka 4. ove Odluke dostaviti će se Općinskom
vijeću Kupres na razmatranje i donošenje odgovarajućih
odluka.
Članak 6.

***
Na temelju članka 15. Zakona o principima lokalne
samouprave (˝Službene novine F BiH˝ broj 49/06 i 51/09)
i članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik
općine Kupres˝ broj 20/08), Općinski načelnik općine
Kupres d o n o s i

ODLUKU
o pokretanju postupka analize privatizacije
Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se postupak analize
privatizacije poduzeća na području općine Kupres.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke, općina Kupres ( U daljnjem
tekstu: Općina) će Agenciji za privatizaciju HBŽ (U
daljnjem tekstu: Agencija) uputit zahtjev za dostavu
podataka i svih relevantnih informacija o izvršenima
privatizacijama poduzeća na području općine Kupres.
Općina će Agenciji uputiti zahtjev za dostavu
podataka i svih relevantnih informacija o neizvršenim
privatizacijama poduzeća sa područja općine Kupres.
Osim zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka,
Općina će zatražiti od Agencije dostavu informacija
o planu i aktivnostima koje će se provesti za dovršetak
postupka privatizacije neprivatiziranih poduzeća sa
područja općine Kupres.
Članak 3.
Nakon zaprimanja tražene dokumentacije iz članka 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se ˝Službenom glasniku općine Kupres˝
Broj:02-19-2-39/14
Kupres, 26.02.2014. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 13. ožujka 2014. godine,
pri razmatranju dnevnog reda donijelo je s l j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I
Skida se točka 10. Prijedlog Rješenja o dodjeli
neizgrađenog
građevinskog
zemljišta
poduzeću
„Dolomit“ d.o.o. Kupres, zbog zahtjeva koji su podnijeli
zainteresirani građani.
Točka će se razmatrati na jednoj od sljedećih sjednica
Općinskog vijeća dok se sagleda opravdanost zahtjeva
građana.
II
Zaključaka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-31-1-40/14
Kupres, 13. ožujka 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
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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 13.03. 2014. godine, d o n i j e l o j e
PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
za period siječanj 2014. - prosinac 2014. godine
A)

TEMATSKI DIO

1. Izvješće o radu Doma kulture za 2013. godinu
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Doma kulture u suradnji s
organima uprave
Rok : ožujak 2014. godine
2. Informacija o stanju javnog reda i mira u Općini
Kupres
OBRAĐIVAČ: PS Kupres
Rok: ožujak 2014. godine
3.Izvješće o radu Centra za socijalni rad sa osvrtom o
stanju socijalne skrbi na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Centra za socijalni rad
Rok: ožujak 2014. godine
4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića za 2013. godinu
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Dječjeg vrtića
Rok: ožujak 2014. godine
5. Izvješće o radu i aktivnostima športskih klubova koji
se sufinanciraju iz proračuna općine
OBRAĐIVAČ: Svi klubovi koji se financiraju iz
proračuna
Rok: ožujak 2014. godine
6. Informacija o stanju poljoprivrede i provođenju
zakona o poljoprivrednom zemljištu na prostoru općine
Kupres (sa akcentom za poštivanje ugovora ubranim
sredstvima i načinom obrade zemljišta)
OBRAĐIVAČ : Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok : ožujak 2014. godine
7.Izvješće o radu općinskog načelnika 2013. godinu
OBRAĐIVAČ :
PREDLAGAČ : Općinski načelnik
Rok : ožujak 2014. godine
8. Informacija o stanju lokalne infrastrukture na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok : travanj 2014. godine
a) Plan održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova i
rekonstrukcije gradskih ulica, vodovodne i kanalizacione
mreže
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
9. Izvješće o radu Radio – postaje Kupres i zastupljenosti
općine Kupres u javnim medijima
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Radio postaje Kupres u
suradnji sa organima upravljanja
Rok: travanj 2014. godine
10. Informacija o radu poduzeća „Kupreško polje“ sa
financijskim i imovinskim pokazateljima
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Kupreškog polja
Rok : travanj 2014. godine
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11. Izvješće o radu javnog pravobranitelja koji zastupa
Općinu Kupres
OBRAĐIVAČ: Javni pravobranitelj
Rok: travanj 2014. godine
12. Informacija o evidenciji nezaposlenih koji su
prijavljeni na zavod za zapošljavanje
OBRAĐIVAČ: Zavod za zapošljavanje – ispostava
Kupres
Rok : travanj 2014. godine
13. Izvješće o provođenju Odluke o pašarenju na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove i poljoprivredni
inspektor
Rok: travanj 2014. godine
14 Informacija o provođenju Odluke o paušalima i
vijećničkim naknadama
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,
financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok: travanj 2014. godine
15 Izvješće o uplatama za zajup poljoprivrednog
zemljišta za 2013. Godinu
Rok : travanj 2014. godine
Obrađivač : Služba za inspekcijske poslove, financije,
pitanja branitelja i civilnu zaštitu
16. Izvješće popisnog Povjerenstva općine Kupres
o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u
2013. godini na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Popisno povjerenstvo općine Kupres
Rok: svibanj 2014. godine
17. Informacija o provođenju Odluke o stanovima koji
pripadaju općini
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove i Povjerenstvo za
stambena pitanja
Rok: svibanj 2014. godine
18. a) Informacija o položaju mladih na području
općine Kupres, sa prijedlogom mjera
b) Informacija o socijalnom stanju stanovništva na
području općine Kupres (položaj građana u socijalnoj
potrebi djece i omladine sa posebnim potrebama izrada
socijalne karte općine Kupres)
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i imovinsko pravne poslove, katastar i geodetske
poslove i Centar za socijalni rad Kupres i Povjerenstvo za
šport i pitanje mladih
Rok: svibanj 2014. godine
19. Informacija o radu „Šumarije“ Kupres sa osvrtom
na stanje šuma, uzgoj- eksploatacija sa mjerama za
unaprjeđenje sa financijskim pokazateljima
OBRAĐIVAČ : Šumarija Kupres
Rok: svibanj 2014. godine
20. Izvješće o radu Javnog komunalnog poduzeća
„Kupres „ d.o.o. , sa osvrtom o snabdjevenosti grada
vodom za piće i i dostignutim stupnjem izgradnje
vodovodnog sustava na području općine
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Javnog komunalnog
poduzeća“Kupres“ u suradnji sa organima upravljanja
Rok : svibanj 2014. godine
21. Informacija o realiziranju i provođenju koncesijskih
ugovora na području općine Kupres (sa akcentom, zemlja,
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rudna dobra, vjetro parkovi, voda)
OBRAĐIVAČ: Vlada HBŽ i nadležno općinska
služba
Rok: svibanj 2014. godine
22. Informacija o potrebi izrade regulacionog plana za
industrijsku zonu Rupe , Poganac
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok: svibanj 2014. godine
23. Informacija o provođenju Odluke o komunalnim
naknadama
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok: svibanj 2014. godine
24. Tematska sjednica o stanju gospodarstva na
području Općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok : svibanj 2014. godine
25. Dodjela sportskih terena Čajuša ( aktivnost provesti
sukladno propisanoj zakonskoj proceduri)
Rok: lipanj 2014 godine
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i imovinsko pravne poslove, katastar i
geodetske poslove
26. Formiranje povjerenstva za 20 . obljetnicu
oslobađanja Kupresa
Predlagač: Općinsko vijeće i Općinski načelnik
Rok: lipanj 2014. godine
27. Informacija o stanju zdravstvene zaštite stanovništva
i organizacija zdravstva u općini Kupres, sa analizom
zdravstvenog stanja pučanstva u našoj općini
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Doma zdravlja Kupres
Rok: lipanj 2013. godine
28. a) Informacija o stanju i korištenju imovine općine
b) Izvješće o rješavanju upravnih predmeta u upravnom
postupku od strane općinskih službi za upravu za 2013.
godinu (sukladno Zakonu o upravnom postupku)
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i imovinsko pravne poslove, katastar i
geodetske poslove
Predlagač : Općinski načelnik
Rok : lipanj 2014. godine
29. Izvješće o izvršenju proračuna
OBRAĐIVAČ: Općinsko načelnik i služba koja prati
financije
Rok : polugodišnje 2013. godine
30. Izvješće o radu i analiza rada nadležne općinske
inspekcije
OBRAĐIVAČ : Općinski inspektori
Rok: polugodišnje
31. Informacija o izvršenim kontrolama Županijske
inspekcije na području općine Kupres za 2013. godinu
OBRAĐIVAČ: Uprava za inspekcijske poslove Vlade
HBŽ Livno
Rok: polugodišnje
32. 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
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Rok : polugodišnje
33 Izvješće Skupštine javnih poduzeća i upravnih
vijeća
OBRAĐIVAČ: Skupština javnih poduzeća i upravnih
vijeća ustanova
Rok : polugodišnje
34. Informacija o provedenoj privatizaciji na području
općine Kupres sa osvrtom na neprivatizirane objekte na
području naše općine
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove u suradnji sa
Agencijom za privatizaciju HBŽ
Rok: Polugodišnje
35. Izvješće o radu civilne zaštite sa mjerama i
prijedlozima mjera, sa akcentom dominiranje na području
općine Kupres i stanju protupožarne zaštite
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,,
financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok: srpanj 2014. godine
36. Prijedlog Strategije komuniciranja sa javnosti
općine Kupres za period 2014-2020
OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV I Ured općinskog
načelnika
Rok: srpanj 2014. godine
37. Dodjela građevinskog zemljišta u vikend naseljima
Čajuša I i II, Botun i ostala naselja
Rok: srpanj 2014. godine
Obrađivač : Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i imovinsko pravne poslove, katastar i
geodetske poslove
38. Informacija o postignutom uspjehu odgojnoobrazovnog rada na kraju nastavne godine 2012/2013.
godine u Osnovnoj školi „fra. Miroslava Džaje „ Kupres
(sa prijedlozima mjera za unaprjeđenje obrazovnoodgojnog procesa)
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj osnovne škole
Rok: rujan 2014. godine
39. Informacija o postignutom uspjehu odgojnoobrazovnog rada na kraju nastavne godine 2012/2013.
godine u Srednjoj školi (sa prijedlozima mjera za
unaprjeđenje obrazovno- odgojnog procesa)
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj srednje škole
Rok: rujan 2014. godine
40. Informacija o radu Turističke zajednice (Podružnica
Kupres)
OBRAĐIVAČ:
Turistička
zajednica-podružnica
Kupres
Rok: rujan 2014. godine
41. Izvješće o radu Vijeća Mjesne zajednice Kupres za
2013. godinu
OBRAĐIVAČ: Vijeće Mjesne zajednice i predsjednik
Mjesne zajednice
Rok: rujan 2014. godine
42. Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom dana
općine 18. rujna
OBRAĐIVAČ: Općinsko vijeće i Općinski načelnik
Rok: rujan 2014. godine
43. Informacija o provedenoj aktivnosti Kulturno športske
manifestacije „Dani Kosidbe Strljanica“
OBRAĐIVAČ : Služba za inspekcijske poslove, financije,
pitanja branitelja i civilnu zaštitu
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Predlagač : Općinski načelnik
Rok: rujan 2014. godine
44. Razmatranje novog ustrojstva ustanova i javnih
poduzeća općine Kupres
Rok : rujan 2014. godine
Predlagač : Općinski načelnik
45. Informacija o bespravnoj izgradnji na području
općine
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,
financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok: listopad 2014. godine
46. a) Informacija o izgradnji vikend naselja sa
pripadajućom infrastrukturom i ostalih turističkih
kapaciteta na području općine Kupres
b) Informacija o investicijama koje se financiraju
iz Proračuna Općine Kupres sa prijedlogom programa
kapitalnih ulaganja za 2014. godinu (sa posebnim osvrtom
na izgradnju Sportske dvorane)
c) Informacija o zimskom održavanju putova na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Predlagač : Općinski načelnik
Rok: listopad 2014. godine
47. Informacija o realizaciji usvojene Strategije razvoja
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Predlagač . Općinski načelnik
Rok: listopad 2014. godine
48. Informacija o zimskom održavanju putova na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok : listopad 2014. godine
49. Dodjela placeva za mlade bračne parove
Rok: studeni 2014. godine
Predlagač : Općinski načelnik
50. Informacija o stanju okoliša i provedenih aktivnosti
na izgradnji i regionalane sanitarne deponije „Pakline“
OBRAĐIVAČ: Direktor javnog poduzeća za
upravljanje otpadom „Pakline“i Služba za gospodarstvo,
graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok: studeni 2014. godine
51. Informacija o provođenju odluka Općinskog
vijeća o radnom vremenu u trgovinskim i ugostiteljskim
radnjama
OBRAĐIVAČ: Općinski inspektor
Rok: studeni 2013. godine
52. Informacija o rješavanju statusa braniteljske
populacije
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,
financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok: studeni 2014. godine
53. Izvješće Monitorning Tima o praćenju
implementacije LEAP-a
OBRAĐIVAČ: Monitoring Tim
Rok: studeni 2014. godine
54. Izvješće o kreditiranju đaka i studenata na području
Općine- po provedenom natječaju za dodjelu stipendija
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene
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djelatnosti , imovinsko pravne poslove, katastar i
geodetske polove
Rok: studeni 2014. godine
55. Izvješće o radu Općinskog vijeća i tijela Vijeća
OBRAĐIVAČ: Kolegij i radna tijela vijeća
Rok: prosinac 2014. godine
56. Program rada Općinskog vijeća za period
siječanj 2015. do prosinac 2015. 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 2014- prosinac 2014. godine
OBRAĐIVAČ: Kolegij Općinskog vijeća
Rok: prosinac 2014. godine
NORMATIVNI DIO
1. Odluka o usvajanju Programa novčanih poticaja
za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok: ožujak 2014. godine
2. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne cijene m2
korisne stambene površine
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok: ožujak 2014. godine
3. Odluka o dodijeli stanova kojim raspolaže općina po
provedenoj pravnoj proeduri
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove i Povjerenstvo za
poslove iz stambene oblasti
Rok: ožujak 2014. godine
4. Odluka o kulturno -sportskoj manifestaciji dani
kosidbe na Kupresu
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,
financije i pitanja branitelja i civilnu zaštitu (bila u
nacrtu)
Rok: travanj 2014. godine
5. Odluka o davanju zakupu poljoprivrednog zemljišta
i pašnjaka kojem je vlasnik općina Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok: svibanj 2014. godine
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodijeli
građevinskog zemljišta
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti , imovinsko pravne poslove, katastar i
geodetske polove
Rok: svibanj 2014. godine
7. Odluka o izgradnji mrtvačnice u Kupresu (odluka
skinuta na sjednici OV sa zaključkom)
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
PREDLAGAČ: Općinski načelnik
Rok: svibanj 2014. godine
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8. Izmjena i dopuna Odluke o stopama poreza
namijenjenih za financiranje poslova lokalne samouprave
općine Kupres ( Odluka je donesena 30.06.1999 godine
„Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 3 istu uskladiti sa
važećim zakonskim propisima )
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,
financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok: svibanj 2014. godine
9. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok: svibanj 2014. godine
10. Odluka o uređenju okoliša na Kukavičkom jezeru
i njegovoj zaštiti
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje, i komunalne poslove
PREDLAGAČ: Općinski načelnik
Rok: lipanj 2014. godine
11. Nacrt Odluke o novom ustroju Mjesne zajednice
Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu,društvene
djelatnosti, imovinsko pravne poslove, katastar i geodetske
poslove
Rok: lipanj 2014. godine
12. Odluka o Javnim priznanjima
OBRAĐIVAČ: Stručna služba Općinskog vijeća i
Povjerenstvo za javna priznanja
Rok: lipanj 2014. godine
13. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog
vijeća
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za Statutarna pitanja,
Poslovnik i propise
Rok: lipanj 2014. godine
14. Program razvoja i sistema zaštite spašavanja na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok: rujna 2014. godine
15. Odluka o evidentiranju i uređenju podzemnih
instalacija na području Općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti, imovinsko pravne poslove, katastar i geodetske
poslove
Rok: rujan 2014. godine
16. Nacrt Odluke regulacionog plana „Čajuša“III
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok: studeni 2014. godine
17. Izmjene i dopune Statuta općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za Statutarna pitanja ,
poslovnik i propise
Rok: studeni 2014. godine
18. Odluka o grobljima
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove
Rok: studeni 2014. godine
19. Nacrt Proračuna općine Kupres za 2015. godine
Rok: studeni 2014. godine
- Prijedlog Proračuna općine Kupres za 2015. godine
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,,
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financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok prosinac 2014. Godinu
Poslovi utvrđeni ovim Programom rada za 2014.
godinu su samo okvirni. Ovlašteni predlagatelji se ne
ograničavaju, već se od njih očekuje da podnesu i druge
prijedloge tijekom 2014. 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.
Materijale predviđene po utvrđenim rokovima dostaviti
do 15. u mjesecu.
Sukladno Poslovniku o radu Vijeća, Općinsko vijeće
tromjesečno će razmatrati ostvarivanje programa rada i
poduzimati odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje.
Program rada Općinskog vijeća Kupres nakon
donošenja objavit će se u „Službenom glasniku općine
Kupres“ i staviti na uvid javnosti sukladno članku 62.
Poslovnika o radu.
Izmjene i dopune postojećih akata i njihovo
usuglašavanje sa višim aktima u tijeku godine da bude
obveza svih Općinskih službi i Općinskog vijeća.
Broj: 01-02-1-41/14
Kupres, 13. 03. 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
PREGLED TEMA IZ PROGRAMA RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2014. GODINU
PREMA ROKU RAZMATRANJA
OŽUJAK
1. Izvješće o radu Doma kulture za 2013. godinu
1. Informacija o stanju javnog reda i mira u Općini
Kupres
2. Izvješće o radu Centra za socijalni rad sa osvrtom o
stanju socijalne skrbi na području općine Kupres
3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića za 2013. godinu
4. Izvješće o radu i aktivnostima športskih klubova koji
se sufinanciraju iz proračuna općine
5. Informacija o stanju poljoprivrede i provođenju
zakona o poljoprivrednom zemljištu na prostoru općine
Kupres (sa akcentom za poštivanje ugovora ubranim
sredstvima i načinom obrade zemljišta)
6. Izvješće o radu općinskog načelnika 2013. godinu
7. Odluka o usvajanju Programa novčanih poticaja za
unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području
općine Kupres
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne cijene m2
korisne stambene površine
9. Odluka o dodijeli stanova kojim raspolaže općina po
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provedenoj pravnoj proceduri
TRAVANJ
1. Informacija o stanju lokalne infrastrukture na
području općine Kupres
a) Plan održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova i
rekonstrukcije gradskih ulica, vodovodne i kanalizacione
mreže
2. Izvješće o radu Radio – postaje Kupres i
zastupljenosti
općine Kupres u javnim medijima
3. Informacija o radu poduzeća „Kupreško polje“ sa
financijskim i imovinskim pokazateljima
4. Izvješće o radu javnog pravobranitelja koji zastupa
Općinu Kupres
5. Informacija o evidenciji nezaposlenih koji su
prijavljeni na zavod za zapošljavanje
6. Izvješće o provođenju Odluke o pašarenju na
području općine Kupres
7. Informacija o provođenju Odluke o paušalima i
vijećničkim naknadama
8. Odluka o kulturno -sportskoj manifestaciji dani
kosidbe na Kupresu
9. Izvješće o uplatama za zakup poljoprivrednog
zemljišta za 2013 godinu
SVIBANJ
1. Informacija o radu „Šumarije“ Kupres sa osvrtom
na stanje šuma, uzgoj- eksploatacija sa mjerama za
unaprjeđenje sa financijskim pokazateljima
2. Izvješće o radu Javnog komunalnog poduzeća
„Kupres „ d.o.o. , sa osvrtom o snabdjevenosti grada
vodom za piće i i dostignutim stupnjem izgradnje
vodovodnog sustava na području općine
3. Informacija o realiziranju i provođenju koncesijskih
ugovora na području općine Kupres (sa akcentom, zemlja,
rudna dobra, vjetro parkovi, voda)
4. Informacija o potrebi izrade regulacionog plana za
industrijsku zonu Rupe , Poganac
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodijeli
građevinskog zemljišta
6 Odluka o izgradnji mrtvačnice u Kupresu (odluka
skinuta na sjednici OV sa zaključkom)
7. Izmjena i dopuna Odluke o stopama poreza
namijenjenih za financiranje poslova lokalne samouprave
općine Kupres ( Odluka je donošena 30.06.1999 godine
„Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 3 istu uskladiti sa
važećim zakonskim propisima )
8. Informacija o provođenju Odluke o komunalnim
naknadama
9. Izvješće popisnog Povjerenstva općine Kupres o
popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u
2013. godini na području općine Kupres
10. Informacija o provođenju Odluke o stanovima koji
pripadaju općini
11 Odluka o davanju zakupu poljoprivrednog zemljišta
i pašnjaka kojem je vlasnik općina Kupres
12. Izvješće popisnog Povjerenstva općine Kupres
o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u
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2013. godini na području općine Kupres
13. a) Informacija o položaju mladih na području
općine Kupres, sa prijedlogom mjera
b) Informacija o socijalnom stanju stanovništva na
području općine Kupres (položaj građana u socijalnoj
potrebi djece i omladine sa posebnim potrebama izrada
socijalne karte općine Kupres)
14. Tematska sjednica o stanju gospodarstva na
području općine Kupres
LIPANJ
1. Informacija o stanju zdravstvene zaštite stanovništva
i organizacija zdravstva u općini Kupres, sa analizom
zdravstvenog stanja pučanstva u našoj općini
2. a) Informacija o stanju i korištenju imovine općine
b) Izvješće o rješavanju upravnih predmeta u upravnom
postupku od strane općinskih službi za upravu za 2013.
godinu (sukladno Zakonu o upravnom postupku)
3. Odluka o uređenju okoliša na Kukavičkom jezeru i
njegovoj zaštiti
4. Nacrt Odluke o novom ustroju Mjesne zajednice
Kupres
5. Odluka o Javnim priznanjima
6. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog
vijeća
7. Dodjela sportskih terena Čajuša (sukladno zakonskim
propisima )
8. Formiranje povjerenstva za 20 obljetnicu oslobođenja
Kupresa
SRPANJ
1. Izvješće o radu civilne zaštite sa mjerama i
prijedlozima mjera, sa akcentom dominiranje na području
općine Kupres i stanju protupožarne zaštite
2. Prijedlog Strategije komuniciranja sa javnosti općine
Kupres za period 2014-2020
3. Izvješće o izvršenju proračuna
4. Izvješće o radu i analiza rada nadležne općinske
inspekcije
5. Informacija o izvršenim kontrolama Županijske
inspekcije na području općine Kupres za 2013. godinu
6. Izvješće o provođenju zaključaka i odluka Općinskog
vijeća
7. Izvješće Skupštine javnih poduzeća i upravnih
vijeća
8. Informacija o provedenoj privatizaciji na području
općine Kupres sa osvrtom na neprivatizirane objekte na
području naše općine
9. Izmjena i dopuna odluke o komunalnoj naknadi
10. Dodjela građevinskog zemljišta u vikend naseljima
Čajuša I i II Botun i ostala naselja
RUJAN
1. Informacija o postignutom uspjehu odgojnoobrazovnog rada na kraju nastavne godine 2012/2013.
godine u Osnovnoj školi „fra. Miroslava Džaje „ Kupres
(sa prijedlozima mjera za unaprjeđenje obrazovnoodgojnog procesa)
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2. Informacija o postignutom uspjehu odgojnoobrazovnog rada na kraju nastavne godine 2012/2013.
godine u Srednjoj školi (sa prijedlozima mjera za
unaprjeđenje obrazovno- odgojnog procesa)
3. Informacija o radu Turističke zajednice (Podružnica
Kupres)
4. Izvješće o radu Vijeća Mjesne zajednice Kupres za
2013. godinu
5. Informacija o provedenoj aktivnosti Kulturno
športske manifestacije „Dani Kosidbe Strljanica“
6. Program razvoja i sistema zaštite spašavanja na
području općine Kupres
7. Odluka o evidentiranju i uređenju podzemnih
instalacija na području Općine Kupres
8. Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom dana
općine 18. Rujna
9. Razmatranje novog ustroja ustanova i javnih
poduzeća Općine Kupres
LISTOPAD
1. a) Informacija o izgradnji vikend naselja sa
pripadajućom infrastrukturom i ostalih turističkih
kapaciteta na području općine Kupres
2. b) Informacija o investicijama koje se financiraju
iz Proračuna Općine Kupres sa prijedlogom programa
kapitalnih ulaganja za 2014. godinu (sa posebnim osvrtom
na izgradnju Sportske dvorane)
c) Informacija o zimskom održavanju putova na
području općine Kupres
3. Informacija o realizaciji usvojene Strategije razvoja
općine Kupres
4. Izvješće o bespravnoj izgradnji
STUDENI
1. Izvješće o kreditiranju đaka i studenata na području
Općine- po provedenom natječaju za dodjelu stipendija
2. Informacija o stanju okoliša i provedenih aktivnosti
na izgradnji i regionalane sanitarne deponije „Pakline“
3. Informacija o provođenju odluka Općinskog vijeća
o radnom vremenu u trgovinskim i ugostiteljskim
radnjama
4. Informacija o rješavanju statusa braniteljske
populacije
5. Izvješće Monitorning Tima o praćenju implementacije
LEAP-a
6. Nacrt Odluke regulacionog plana „Čajuša“III
7. Izmjene i dopune Statuta općine Kupres
8. Odluka o grobljima
9. Dodjela placeva za mlade bračne parove
PROSINAC
1. Izvješće o radu Općinskog vijeća i tijela Vijeća
2. Program rada Općinskog vijeća za period siječanj
2015. do prosinac 2015. godine
3. Nacrt Proračuna općine Kupres za 2015. godine
4. Izvješće o izvršenju proračuna
5. Izvješće o radu i analiza rada nadležne općinske
inspekcije
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6. Informacija o izvršenim kontrolama Županijske
inspekcije na području općine Kupres za 2013. godinu
7. Izvješće o provođenju zaključaka i odluka Općinskog
vijeća
8. Izvješće Skupštine javnih poduzeća i upravnih
vijeća
9. Informacija o provedenoj privatizaciji na području
općine Kupres sa osvrtom na neprivatizirane objekte na
području naše općine
10. Nacrt Proračuna općine Kupres za 2015. godine
***
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PRORAČUN OPĆINE KUPRES ZA 2014 GODINU
I - OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Tomislavgrad za 2012.godinu sadrži:
Rebalans
2013

Kod
1
A
B

2
PRIHODI
RASHODI

3
2.140.654
2.140.654

Proračun općine Kupres za 2014. godinu sadrži:

Izvršenje
2013
4
1.731.030
2.417.386

Plan 2014
5
2.720.440
2.720.440

Indeks
5/3
127,08
127,08

Indeks
5/4
157,1572994
112,536434

Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2014. godinu kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO
Ek.kod

A - PRIHODI

Rebalans 2013

Izvršenje

Plan za 2014

Indeks

Indeks

1
71

2
I - POREZNI PRIHODI

3
774.420

4
713.638

5
746.370

5/3
96,38

5/4
104,5866392

711000
711111

Porez na dobit poj.i pod.
Porez na dobit fizičkih
osoba
Porez na dobit od polj.dj.
Porez na prihod od
imovine
Porez na plaću i radnu
snagu
Porez na plaću i dr.os.prim.
Porez na dodatna primanja
Porez na imovinu
Porez na imovinu
Porez na promet nekretnina
Porez na promet proizvoda
i usluga
Porez na promet domaće
nafte i naftnih derivata
Porez na promet usluga
Porez na potrošnju u
ugostiteljstvu
Prihodi od poreza na
dohodak
Prihodi od neizravnih
poreza
Naknada za puteve iz cij.
nafte i naf.der.
PDV
Ostali porezi
Porez na plaću za zaštitu
od nesreća

650
40

596
27

650
40

100,00
100,00

109,0604027
147,0588235

600
10

565
4

600
10

100,00
100,00

106,1946903
228,3105023

2.100

2.109

6.500

309,52

308,2614057

2.000
100
42.000
10.500
31.500
470

1.025
1.084
34.489
8.177
26.312
142

1.500
5.000
40.500
10.500
30.000
420

75,00
5000,00
96,43
100,00
95,24
89,36

146,3271876
461,4674665
117,4295626
128,4056543
114,0183684
296,2962963

100

0

100

100,00

300
70

142
0

250
70

83,33
100,00

176,366843

110.500

109.092

112.600

101,90

103,2154264

578.000

531.792

545.000

94,29

102,4835969

38.000

33.515

35.000

92,11

104,43107

540.000
40.700
2.500

498.277
35.418
2.279

510.000
40.700
2.500

94,44
100,00
100,00

102,3526068
114,9130938
109,6972356

711112
711115
713000
713111
713113
714000
714110
714130
715000
715111
715130
715200
716000
717000
717131
717141
719000
719114
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719115
719116
719117

72
721110
721112
721210
721211
721239
722000
722100
722300
722321
722322
722329
722400
722433
722449
722454
722500
722600
723139
73
732112
732114
77
777778
777779
81
811111
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Poseban porez za zaštitu od 200
nesreća
Porez na potrošnju u ugost. 28.000
od prav.os.
Porez na potrošnju u ugost. 10.000
od fiz.os.

131

200

100,00

152,8117359

24.350

28.000

100,00

114,9897331

8.658

10.000

100,00

115,4979811

II - NEPOREZNI
PRIHODI
Prihodi o financijske i
nemat.imovine
Prihodi od zakupa
zemljišta
Ostali prih. od fina.i nemat.
imov.
Prihodi od kamata na
depozite u banci
Ostali prihodi od imovine
Naknada i takse od
pružanja javnih usluga
Administrativne takse
Komunalne takse
Općinske komunalne takse
Porez na tvrtku
Pristojba za šport
Ostale proračunske
naknade
Naknada za uređenje
građevinskog zemljišta
Prihodi od dana kosidbenovi ek.kod
Naknada za korištenje
državnih šuma
Posebne naknade i takse
Prihodi od pružanja javnih
usluga
Prihodi od Dana Kosidbe
III - TEKUĆE
POTPORE
Tekuće potpore iz
Federacije
Potpore od Županije
IV-Ostali prihodi
Potrživanja iz ranijeg
razdoblja
Naknada za putove iz
cijene naftnih derivata
V- KAPITALNI
PRIMICI
Prihodi od prodaje
zemljišta
UKUPNI PRIHODI
I+II+II+IV+V

872.924

811.123

984.750

112,81

121,4057547

155.000

153.426

156.000

100,65

101,6774896

155.000

153.426

156.000

100,65

101,6774896

50

25

50

100,00

201,7756255

50

25

50

100,00

201,7756255

50.000
637.874

50.243
564.785

50.000
778.700

100,00
122,08

99,51635054
137,8754039

50.100
180.574
128.574
32.000
20.000
310.000

43.189
149.521
100.349
31.072
18.100
285.167

48.000
202.000
150.000
32.000
20.000
435.000

95,81
111,87
116,66
100,00
100,00
140,32

111,1395134
135,097854
149,4787973
102,9863134
110,4943073
152,5421143

110.000

95.167

150.000

136,36

157,6174132

45.000
200.000

190.000

240.000

120,00

126,3157895

92.200
5.000

82.015
4.893

88.700
5.000

96,20
100,00

108,1507106
102,1920188

30.000
255.000

42.644
168.017

650.000

0,00
254,90

0
386,8650392

160.000

71.307

450.000

281,25

631,0740881

95.000
200.070
200.000

96.710
12
0

200.000
150.050
150.000

210,53
75,00
75,00

206,803312
1287982,833

70

12

50

71,43

429,1845494

38.240

38.240

189.270

494,95

494,9529289

38.240

38.240

189.270

494,95

494,9529289

2.140.654

1.731.030

2.720.440

127,08

157,1572994
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RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO
Indeks

Indeks

3
2.075.614

Izvršenje
Plan 2014
2013
4
5
2.360.056 1.950.440

93,97

82,64380167

656.600
84.500
70.000

655.181
81.368
68.800

593.000
96.000
63.000

90,31
113,61
90,00

90,50939542
117,9822818
91,56950125

498.424
10.000
180.000

496.535
9.762
168.004

454.800
10.000
160.000

91,25
100,00
88,89

91,59477008
102,436451
95,23575969

27.510

27.583

30.500

110,87

110,5741918

30.800

28.782

29.600

96,10

102,8429474

9.700
105.414

9.206
112.284

9.700
41.500

100,00
39,37

105,3699572
36,95985839

3.000
132.000

3.148
137.766

7.000
166.500

233,33
126,14

222,3450414
120,8573775

472.590
0
950
0
20.000
45.000
0
38.000
2.000
0
40.000
10.000
0
5.000
2.000

476.607
0
950
0
18.222
39.817
0
36.814
1.800
0
46.800
9.405
0
3.626
1.678

698.640
10.000
11.000
24.000
41.000
30.000
10.000
38.000
10.000
10.000
50.000
10.000
2.000
10.000
6.000

147,83

146,5861811

1157,89

1157,894737

205,00
66,67

225,0002744
75,34542108

100,00
500,00

103,2227781
555,5555556

125,00
100,00

106,8376068
106,3291355

200,00
300,00

275,7875112
357,5727959

0

0

5.000

0

0

5.000

70.600
63.000
28.000

70.600
63.500
32.297

70.600
63.000
32.000

100,00
100,00
114,29

100,0000567
99,21259843
99,07973504

66.000
2.000
59.040

68.571
1.982
61.016

66.000
10.000
59.040

100,00
500,00
100,00

96,25086826
504,6478063
96,76101357

Ek.kod

B - RASHODI

Rebalans

1

2
I - TEKUĆI IZDACI
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova uposlenih
Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Elekt. energija, jav. rasvj. i
grijanje
Pošt. telekom. i komunal.
usluge
Nabavka materijala i servis.
usluge
Usluge prijevoza i gorivo
Tekuće održavanje i ostale
usluge
Osiguranje i bankarske usluge
Ostale usluge i dug iz pret.
razdoblja
Tekući prijenosi -grantovi
Grantovi političkim strankama
Grantovi izbornoj komisiji
Stipendije
Troškovi smještaja štićenika
Sudski troškovi i ovrha
Grant za Dom zdravlja
Grantovi za šport
Grantovi za kulturu
Grantovi za vjerske zajednice
Prijevoz učenika
Grantovi udrugama
Crveni križ
Pomoć braniteljima
Naknada za vatrogasne
jedinice
Jednokratna novčana naknada
za rođenje djeteta
Pomoć djeci sa posebnim
potrebama
Hrvatski radio Kupres
Hrvatski dom kulture
Osnovna škola fra Miroslav
Džaja
Centar za socijalnu skrb
Poticaj za poljoprivredu
Dječiji vrtić Pahuljica

611100
611200
612000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
614
614118
614122
614234
614237
614238
614239
614313
614315
614317
614318
614319
614321
614322
614325
614327
614328
614411
614412
614413
614414
614415
614416
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614417
614418
614419
614619
616325
617111
82
821113
821116
821216
821222
300000
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Spomenici iz domovinskog
rata
Javno komunalno poduzeće
Grant za pripravnike-ugovor
o djelu
Proračunska pričuva
Otplata kredita
Dug iz prethodnih razdoblja
II-KAPITALNI IZDACI
Vodosnadbijevanje
Nabavka peći na pelet za
centralno grijanje
Ostali kapitalni izdaci
Asvaltiranje i san.ulica i
lokalnih putova
III-Kratkoročne obveze i
razgraničenja
UKUPNO IZDACI I+II+III

15.850

15.850

5.000

31,55

31,54574132

50
3.100

45
2.534

41.000
50.000

82000,00
1612,90

90707,9646
1973,437531

2.000
33.500
260.000
65.040

1.100
18.212
563.353
57.330

30.000
45.000
0
330.000

1500,00
134,33
0,00
507,38

2727,272727
247,0853537
0
575,6148613

65.040
0

57.330
0

150.000
30.000

230,63

261,6431188

0
0

0
0

80.000
70.000

127,08

112,536434

440.000
2.140.654

2.417.386 2.720.440

Broj: 01-14-2-42/14
Kupres,13.03.2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Na temelju članka 5. i članka 26. Zakona o Proračunu
Federacije BiH („Službene novine F BiH“, broj: 102/13),
i na temelju članka 18. stavak 2. Zakona o načelima
lokalne samouprave (“Službene novine F BiH”, broj:
49/06) i članka 25. Statuta Općine Kupres (“Sl. glasnik
Općine Kupres” broj: 20/08) Općinsko vijeće Kupres, na
sjednici održanoj dana 13.03.2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izvršenju proračuna Općine Kupres
za 2014. godinu
Članak 1.
Ovom odlukom se uređuje način izvršenja proračuna
općine Kupres za 2014. godinu (u daljnjem tekstu
Proračun) upravljanja prihodima i izdacima Proračuna, te
prava i obveze korisnika proračuna sredstava.
Članak 2.
Opći dio Proračun se sastoji od bilance prihoda i
izdataka, te računa financiranja, a posebni dio sadrži
detaljan raspored izdataka po proračunskim korisnicima
i vrsti izdataka.
U bilanci prihoda iskazuju se porezni prihodi, neporezni
prihodi, tekuće potpore, te kapitalni primici, a u bilanci
rashoda iskazuju se sredstva za financiranje tekućih i
kapitalnih izdataka.

raspoređivati između korisnika. Unutar jednog korisnika
može se praviti preraspodjela sredstava po namjenama, te
po vrstama rashoda o čemu odlučuje Općinski načelnik.
Članak 8.
Sredstva za određene potrebe koje se pojave u tijeku
godine, a nisu predviđena Proračunom koriste se iz tekuće
pričuve koja iznosi 30.000,00KM.
Odluka o korištenju sredstava tekuće pričuve donosi
Općinski načelnik koji je dužan tromjesečno izvijestiti
Općinsko vijeće o iskorištenim sredstvima. Ukoliko
pojedinačne isplate iz pričuve prelaze iznos od 30.000,00
KM odluku o utrošku sredstava donosi Općinsko vijeće
na prijedlog Općinskog načelnika.
Članak 9.
Ako se tijekom godine na temelju Zakona ili nekog
drugog propisa poveća djelokrug ili nadležnost korisnika
onda se sredstva za njegove troškove osiguravaju iz
tekuće pričuve.
Članak 10.
Sredstva namijenjena za transfere u kulturu, šport,
škole raspoređivat će se po zaključku Općinskog načelnika
prema odobrenom Proračunu, po utvrđenim procedurama
financiranja.

Članak 3.

Članak 11.

U cilju transparentnosti Proračun prikazuje sve javne
prihode i sve javne izdatke po računima računskog plana.

Grant sredstva za poticaj poljoprivrede raspoređivat
će se po zaključku Općinskog vijeća i po usvojenom
programu.

Članak 4.
Članak 12.
Nakon donošenja Proračuna služba za inspekcijske
poslove, financije, pitanje branitelja i civilne zaštite
obvezna je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim
sredstvima. Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu
prihoda u svojoj nadležnosti, te za izvršenje svih izdataka
u skladu s namjenama.
Članak 5.
Stvarni izdaci proračunskog korisnika moraju biti u
skladu s odobrenim iznosima u Proračunu. Sredstva iz
stavka 1. ovog članka dodjeljuju se na osnovu raspoloživih
sredstava prema utvrđenim tromjesečnim i mjesečnim
planovima.
Članak 6.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga mora
se obaviti sukladno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/04, 19/05).
Članak 7.
Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu se

Sredstva namijenjena za transfere udrugama raspoređuju
se po zaključku Općinskog načelnika prema odobrenom
Proračunu, po utvrđenim procedurama financiranja.
Članak 13.
Sredstva za transfere javnim poduzećima raspoređivat
će se po zaključku Općinskog načelnika prema
odobrenom proračunu, sukladno raspoloživim sredstvima
na Proračunu.
Članak 14.
Sredstva za komunalnu potrošnju, komunalnu
infrastrukturu, te ostale komunalne naknade vršit će se
po zaključku Općinskog načelnika prema utvrđenom
Proračunu po utvrđenim procedurama financiranja.
Članak 15.
Visina sredstava namijenjena za političke stranke
raspoređivat će se na način da se 30% sredstava
raspoređuje jednako svim parlamentarnim strankama,
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dok 70% od ukupnog predviđenog iznosa u Proračunu
raspoređuje se s razmjerno broju vijećnika koja svaka
parlamentarna stranka ima u Općinskom vijeću Kupres u
trenutku raspodijele.

Članak 20.
U cilju održavanja financijske ravnoteže i likvidnosti
sva proračunska sredstva se mogu preusmjeriti za
financiranje prioritetnih rashoda.

Članak 16.
Članak 21.
Izdvajanja za kapitalne izdatke vršit će se po zaključku
Općinskog načelnika prema programu utvrđenih investicija
u Proračunu, vodeći računa o prioritetima projekata,
te dinamici priljeva sredstava za njihovo financiranje.
Sredstva se ne mogu prebacivati dobavljačima po ugovoru
ili računu za poslove za koje nije proveden postupak javne
nabavke.
Članak 17.
Svi proračunski korisnici moraju izraditi interne
procedure stvaranja obveza koje se financiraju iz Proračuna
najkasnije 15 dana nakon usvajanja ove Odluke.
Evidentiranje obveza proračunskih korisnika vrši se po
sljedećoj klasifikaciji:
• plaće i naknade plaća
• materijalni troškovi po vrstama
• kapitalni izdaci
• transferi iz proračunske pričuve
•
Osnove za evidentiranje obveza za plaće i naknade
plaće su:
• Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskih
službi
• Odluka o plaćama dužnosnika i službenika organa
uprave općine Kupres
• Odluka o naknadama iz osnove materijalnih prava
službenika kod korisnika proračuna u općini
Kupres
•
Osnove za evidentiranje rashoda po osnovi materijalnih
izdataka su:
• račun za nabavku roba i usluga
• ugovori i
• ostali financijski dokumenti( zaključci,...)
Isplata obveza proračunskih korisnika ne može se
izvršiti bez odobrenja Načelnika ili osobe koju on zaduži.
Za svaku stvorenu obvezu se izdaje naredba za plaćanje.
Članak 18.
Osnova za ispostavu zahtjeva za prijenos sredstava za
kapitalne izdatke je dokumentacija o provedenoj proceduri
nabave.
Članak 19.
Proračunski korisnik je dužan donijeti interni akt
o blagajničkom maksimumu u tijeku od 15 dana od
usvajanja ove Odluke. Općinski načelnik daje suglasnost
na dostavljeni akt. Isplata troškova po složenom putovanju
i ostalih sitnih materijalnih troškova osigurava se kroz
godinu.

Prioriteti u financiranju rashoda kod proračunskih
korisnika su slijedeći:
• otplata kredita
• plaće i naknada plaća,
• neposredne obveze za robu i usluge,
• tekući transferi,
• kapitalni izdaci,
•
kapitalni transferi.
Članak 22.
Zaduživanje općine Kupres vrši se u skladu s člankom
67. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Općine se mogu zadužiti u zemlji
i inozemstvu u svrhu financiranja kapitalnih investicija
ukoliko zadovoljavaju posebne kriterije.
Članak 23.
Svi proračunski korisnici dužni su u roku od 20 dana po
isteku tromjesečja sačiniti i dostaviti tromjesečna izvješća
i dostaviti ih Službi za inspekcijske poslove,financije,
pitanje branitelja i civilnu zaštitu a godišnje izvješće
najkasnije do 30. ožujka naredne godine.
Članak 24.
Pražnjenje sa ekonomskog koda 613991 vršit će
se pražnjenje sa transakcijskog računa predviđen za
izmirenje dugova iz prethodnog razdoblja i 614238 po
izvršenju sudskih presuda, dinamikom kako se bude
punio proračun.
Članak 25.
Svi proračunski korisnici su dužni donijeti Pravilnik
o internoj kontroli u roku od 30 dana od usvajanja ove
Odluke. Nadzor nad trošenjem proračunskih sredstava
vrši Odbor za proračun i financije.
Članak 26.
Služba za inspekcijske poslove, financije, pitanje
branitelja i civilnu zaštitu obvezna je podnijeti izvješće
Općinskom načelniku o izvršenju Proračuna za prvo
polugodište do polovice mjeseca srpnja.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka treba da sadrži:
• prikaz fiskalnog stanja
• usporedni prikaz utvrđenih i stvarnih prihoda
izdataka, manjkova i zaduženja te objašnjenja
mogućih razlika,
• prijedlog i mjere za poboljšanje stanja prema
nastalim okolnostima.
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Članak 27.

Članak 1.

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.

Ovom Odlukom određuje se lokacija i početak procesa
izgradnje mrtvačnice koja će služiti za preminule sa
područja općine Kupres.

Članak 28.

Mrtvačnica iz članka 1. ove Odluke gradit će se u
prostoru zgrade Doma zdravlja Kupres, dijelu zgrade koji
je trenutno predviđen za obdukciju.

Novčanom kaznom od 500 do 1000 KM kaznit će se za
prekršaj rukovoditelj ili odgovorna osoba proračunskog
korisnika za kršenje odredaba ove Odluke u slučajevima:
- da sredstva proračuna ne koristi za namjene utvrđene
Odluke o proračunu, te ako dopunski stvaranje obveza
iznad visine Proračuna
- ako ne donese financijski plan dinamike rashoda
iskazanih mjesečno,
- ako ne utvrdi interne procedure stvaranja obveza u
utvrđenom roku,
- ako ne donese akt o blagajničkom maksimumu,
- ako ne poštuje propisane procedure nabave roba,
- ako odobrenim donacijama ne obavijesti Službu za
inspekcijske poslove, financije, pitanje branitelja i civilna
zaštita
- ako blagovremeno ne dostavlja tromjesečna izvješća,
- ako ne podnese dokumentaciju Službi za inspekcijske
poslove, financija, pitanje branitelja i civilna zaštita
Članak 29.
Ukoliko se do kraja tekuće godine ne donese Proračun
za 2014. godine, te ne usvoji Odluka o izvršenju Proračuna
za 2014. godinu primjenjivati će se Odluka o privremenom
financiranju, te odgovarajuće odredbe ove Odluke.
Članak 30.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja , i bit će
objavljena u “ Službenom glasniku Općine Kupres”.
Članak 31.
Ova Odluka će se primjenjivati od 01. siječnja 2014.
godine.
Broj: 01-14-2-43/14
Kupres, 13.03. 2014.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj: 20/08), članka 8. i 13. Zakon
o principima lokalne samouprave u F BiH (˝Službene
novine F BiH˝ broj: 49/06), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 13.03.2014. godine d o n o s i

ODLUKU
o izgradnji mrtvačnice

Članak 2.

Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je Projekt sanacije i
rekonstrukcije mrtvačnice u Domu zdravlja Kupres.
Članak 4.
Zadužuju se nadležne Službe općine Kupres da
poduzmu sve mjere i radnje potrebne za provođenje ove
Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“
Broj: 01-23-10-44/14
Kupres, 13.03.2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj: 20/08), članka 8. i 13. Zakon
o principima lokalne samouprave u F BiH (˝Službene
novine F BiH˝ broj: 49/06) , članka 3. i članka 4. točka
15. Zakona o komunalnoj djelatnosti HBŽ (˝Narodne
novine HBŽ˝ broj 2/06 i 4/06) Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 13.03. 2014. godine d o n o s i

ODLUKU
o prijenosu prava upravljanja i održavanja
mrtvačnice
Članak 1.
Ovom Odlukom prenosi se pravo upravljanja i
održavanja mrtvačnice općine Kupres na smještene u
prostoru zgrade Doma zdravlja Kupres na JKP ˝Kupres˝
d.o.o. Kupres ( U daljnjem tekstu: Upravitelj).
Članak 2.
Temeljem ove Odluke Upravitelj se obvezuje izvršiti
uređivanje i opremanje prostora mrtvačnice, sukladno
Projektu sanacije i rekonstrukcije mrtvačnice.
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Članak 3.
Pored obveze iz članka 2. Ove Odluke Upravitelj
obvezuje se:
1. Redovito održavati prostor mrtvačnice;
2. Redovito vršiti sve popravke i druge radove, u
skladu sa ukazanim potrebama, u cilju održavanja
funkcionalne sposobnosti mrtvačnice;
3. Plaćati sve obveze, redovne i izvanredne, koje
nastanu temeljem korištenja mrtvačnice;
4. Omogućiti svim strankama korištenje prostora
mrtvačnice u skladu sa njenom namjenom
(ispraćaj pokojnika);
5. Po zahtjevu zainteresiranih stranaka pružati druge
usluge vezane za ispraćaj i ukop pokojnika, koje
proizlaze iz korištenja mrtvačnice;
6. Vršiti druge radove i usluge koje proizlaze iz
redovne upotrebe i korištenja mrtvačnice.
Članak 4.
Uvjete i način korištenja mrtvačnice od strane
zainteresiranih stranaka Upravitelj će propisati posebnim
odgovarajućim aktom.
Odluka iz prethodnog stavka ovog članka donijet će se
nakon usuglašavanja sa općinom Kupres.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se na oglasnoj ploči općine Kupres i u ˝Službenom
glasniku općine Kupres˝.
Broj:01-23-10-45/14
Kupres, 13.03.2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Odluke kao nekretnine od općeg interesa u z.k.ul.br.
1. k.o. Vrila, a navedeno zemljište će se upisati na ime
državnog vlasništva u odgovarajući zemljišno knjižni
uložak, odnosno Posjedovni list, čiji će nositelj prava
posjeda biti općina Kupres.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku“ općine Kupres.
O b r a z l o ž e nj e
Na dijelu parcele pobliže opisane u točki 1. Odluke,
stranka Mirko Lozančić,sin Ante, iz Botuna, Kupres,
izgradio je greškom vikend kuću, za koju je gradnju dobio
odobrenje za građenje još 1988. god, smatrajući da je to
parcela, njegovo vlasništvo 1/1, označena kao k.č.62/2,
oranica «Luka», pov.424 m2, upisana u K.o.Vrila.
Greška je otkrivena tek u postupku uplane vikend kuće,
kojom prilikom je utvrđeno da se parcela, vlasništvo
Mirka Lozančić, sina Ante, za koju je dobio odobrenje
za građenje nalazi do parcele pobliže opisane točkom 1.
Odluke. Kako je očito da je do gradnje na pogrešnoj parceli
došlo pogreškom organa, predloženo je cijepanje dijela
parcele pobliže opisane pod točkom 1. Odluke, a kako
bi ona ovom odlukom mogla preći u državno vlasništvo
i posjedništvo općine Kupres. Naknadno će pravnim
poslom biti izvršena uknjižba nekretnina na stvarnog
korisnika Mirka Lozančić, odnosno općinu Kupres
Člankom 4. Zakona o prometu nekretnina, Općinsko
vijeće utvrđuje da je zemljište izgubilo status nekretnine
u općoj uporabi, te kako su ispunjeni zakonski uvjeti za
donošenje ove odluke odlučeno je kao u dispozitivu.
Postupak vodio:Miro Lovrić, dipl.iur.
Broj: 01-31-1-46/2014
Kupres,13.03.2014.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

***
***
Temeljem članka 4.stavka 2. Zakona o prometu
nekretnina («Službeni list SR B i H», br.38/78, 4/89, 29/90,
22/91, 21/92, 3/93, 13/94 i 18/94), te članka 25. Statuta
općine Kupres («Službeni glasnik općine Kupres»,broj
20/08), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj dana
13.03.2014.godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine
1. Utvrđuje se da je izgubilo status nekretnine u općoj
uporabi, zemljište označeno kao:
-k.č. 63/2 zv. „Put-neplodno“, površine 424 m2, upisano
u z.k.ul.br. 1 k.o. Vrila, Javno dobro općine Kupres u dijelu
1/1, a što odgovara k.č. 63/2 zv. „Botun“ – lokalni put- 0
klase,površine 424 m2, upisane u P.l.br. 315 K.o. Vrila kao
korisnik-posjednik Općenarodna imovina „Putevi“ sa 1/1
dijela.
2. U zemljišnim knjigama i Katastru općine Kupres
brisat će se upis zemljišta iz točke 1. dispozitiva ove

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 13. ožujka 2014.
godine, razmatralo je Prijedlog rješenja o razrješenju
tajnika Općinskog vijeća radi odlaska u mirovinu. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći
Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće je usvojilo prijedlog Povjerenstva za izbor i
imenovanje da se sve obveze iz radno- pravnog status
koje pripadaju po zakonu tajniku Općinskog vijeća ispune
u roku dva mjeseca, zbog odlaska u mirovinu.
II
Zaključaka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
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će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-4-55/14
Kupres, 13. ožujka 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 28. i članka 66. Stavak 1. Zakona
o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe HBŽ („Narodne novine HBŽ „ broj: 1/14)
i članka 25. točka 18. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj dana 13.03.2014. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju tajnika Općinskog vijeća
I
Ivo Ćurković, razrješava se dužnosti tajnika Općinskog
vijeća zbog odlaska u mirovinu.
II
Predsjednik Općinskog vijeća donijet će po službenoj
dužnosti na osnovu ovoga rješenja, rješenje o prestanku
radnog odnosa.
III
Općinski načelnik se obvezuje da prioritetno u
najkraćem roku regulira isplatu za neisplaćene doprinose
za MIO po osnovi radnog odnosa kako bi se mogla
kompletirati potpuna dokumentacija za mirovinu.
IV
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-4-47/14
Kupres, 13.03.2014. godine

I
Josipa Kusić, izabrana ja za v.d. tajnika Općinskog
vijeća Kupres.
II
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-4-56/14
Kupres, 13.03.2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 16.,24. i 61. Zakona o građevinskom
zemljištu (“Službene novine F BiH“,br. 25/03 i 67/05 )
i članka 25. Statuta općine Kupres, („Službeni glasnik
općine Kupres“,broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres
a postupajući i rješavajući po zahtjevu Vlatka Čolića
iz Kupresa Kupreške bojne br.bb.,za utvrđivanje
prava vlasništva na izgrađenom građevnom zemljištu
društvenog – državnog vlasništva ,na sjednici održanoj
dana 13.03.2014.godine d o n o s i

R J E Š E NJ E
I
Preuzima se, bez naknade , iz posjeda ranijih korisnika
neizgrađeno gradsko građevno zemljište označeno kao:
-k.č. 1/84 zv. gradilište ,površine 48 m2, upisana u
z.k.ul. br. 953 k.o. Kupres kao Društveno vlasništvo sa
1/1 dijela sa pravom korištenja Lozančić Kata ud. Drage
iz V. Gorice ,Lozančić /Drage/ Ante iz Velike Gorice i
Mihaljević /Drage/ Ivančica iz Osijeka, a što odgovara
(po podacima starog premjera),
-k. parceli zv.“Gradilište – ostalo neplodno zemljište“,
– 0 klase, u površini od 48 m2 , upisana u P.L.590, k.o.
Kupres , korisnik-posjednik Lozančić Kata ud. Drage iz
V. Gorice sa 1/3 dijela,Lozančić /Drage Ante iz Velike
Gorice sa 1/3 dijela i Mihaljević /Drage/ Ivančica iz
Osijeka sa 1/3dijela.
II

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 25. točka 18. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“, broj: 20/08), Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj dana 13.03.2014.
godine, d o n i j e l o j e

Za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima,odnosno
nositeljima privremenog prava korištenja Lozančić Kata
ud. Drage iz V. Gorice sa 1/3 dijela,Lozančić /Drage Ante
iz Velike Gorice sa 1/3 dijela i Mihaljević /Drage/ Ivančica
iz Osijeka sa 1/3 dijela ,ne pripada pravo na naknadu,jer je
naknada za preuzeto zemljište isplaćena Katici Lozančić,
koje je bilo predmet prometovanja 1972 godine.
III

R J E Š E NJ E
o izboru v.d. tajnika Općinskog vijeća

Navedeno zemljište preuzima se u korist općine Kupres
sa 1/1 dijela.

Stranica 83

KUPRES, 2014.

IV

X

Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu iz točke I.
ovog rješenja u korist Čolić Vlatka iz Kupresa sa 1/1
dijela.

Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Livno –
Odjeljenje suda u Tomislavgradu i Služba za opću upravu,
,društvene djelatnosti,imovinsko pravne poslove,katastar
i geodetske poslove općine Kupres će po pravomoćnosti
ovog rješenja izvršiti brisanje dosadašnjih upisa na
zemljištu iz točke I.i II. ovog Rješenja i uplate utvrđene
naknade iz točke VI. ovog rješenja, te izvršiti upis prava
vlasništva na zemljištu iz točke I. i V. dispozitiva ovog
rješenja u korist Vlatka Čolić .sina Jakova iz Kupresa sa
dijelom 1/1.

V
Na građevinskom zemljištu k.č. br. 1/80 zv. gradilište
,u površini od 42 m2 ,upisana u z.k.ul.br. 44 k.o. Kupres ,
ONI Državni zemljišni fond sa 1/1 dijela,a što odgovara
(po podacima starog premjera), -k. parceli zv.“Gradilište
– gradilište “ , – 0 klase, u površini od 42 m2 , upisana u
P.L.191 k.o. Kupres , korisnik-posjednik Općina Kupres
1/1dijela ,utvrđuje se pravo vlasništva u korist Čolić
Vlatka iz Kupresa sa 1/1 dijela ,kao graditelja na tom
zemljištu.
VI
Imenovani je dužan platiti naknadu za parcele iz točke
I. i V. ,kako slijedi:
1.za parcelu iz točke I. ovog rješenja:k.č. 1/84 zv.
gradilište ,površine 48 m2, upisana u z.k.ul. br. 953 k.o.
Kupres naknadu od 20,00 KM/m2 što ukupno iznosi :
48m2 x 20,00 KM = 960,00 KM
(Slovima:devetstotinašezdeset KM i 0/100):
2. za parcelu iz točke V. ovog rješenja:k.č. 1/80 zv.
gradilište ,površine 42 m2 , upisana u z.k.ul. br. 953 k.o.
Kupres naknadu od 20,00 KM/m2 što ukupno iznosi :
42 m2 x 20,00 KM = 840,00 KM
(Slovima:osamstotinačetrdeset KM i 0/100) .
VII
Navedeni iznos naknade iz točke VI. ovog Rješenja
imenovani je dužni uplatiti u roku od 30 dana od dana
prijema rješenja na račun općine Kupres „Kupljeno i
prodano zemljište općine Kupres“ broj: 1549995000149263
koji se vodi kod INTESA SANPAOLO BANKE BiH
d.d. Sarajevo, poslovnica Kupres (vrsta prihoda 811111,
općina 052).
VIII
Obračun rente iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog
građevnog zemljišta iz točke I. i V. ovog rješenja utvrdit
će se u postupku izdavanja odobrenja za gradnju objekta,
a konačan obračun će se izvršiti prilikom izdavanja
uporabne dozvole kada će se utvrditi ukupno izgrađena
neto korisna površina objekta.
IX
Novom korisniku neće se izdati odobrenje za
gradnju,niti će se izvršiti uknjižba prava vlasništva u
katastarskom operatu općine Kupres, odnosno zemljišnoj
knjizi zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u LivnuOdjeljenje suda u Tomislavgradu,dok ne podnese dokaze
da je izvršio uplatu naknade za dodijeljeno zemljište.

O b r a z l o ž e nj e
Vlatko Čolić ,sin Jakova iz Kupresa,obratio se putem
Općinske Službe za opću upravu, društvene djelatnosti,
imovinsko-pravne poslove,katastar i geodetske poslove i
Općinskom vijeću općine Kupres , sa zahtjevom da mu
se sukladno izdanom Građevinskom dozvolom broj:05/2361-45/98 od 07.11.1998.godine,utvrdi pravo vlasništva
na gradskom građevinskom zemljištu u društvenomdržavnom vlasništvu na k.č. 1/80 površine 42 m2 upisana
u z.k.ul.br. 44 i k.č. 1/84 površine 48 m2 upisana u z.k.ul.
br. 953,obadvije u k.o. Kupres .
Uz zahtjev je priloženo slijedeće:
-Građevna dozvola broj:05/2-361-45/98 od 07.11.1998.
godine.
Nakon provedenog postupka utvrđeno je slijedeće.
Preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta označenog u točki I. ovog Rješenja izvršeno je
radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni koja će uslijediti
nakon utvrđivanja prava vlasništva Vlatku Čoliću u
postupku formiranja građevinske parcele u skladu sa
Izmjenama Regulacionog plana na k.č. 1/84.
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja,nadležni organ uprave za imovinsko pravne
poslove saslušao je ranije vlasnike neizgrađenog
građevinskog zemljišta,odnosno nositelje prava korištenja
na navedenom zemljištu , koji traže novčanu naknadu
ili na ime naknade drugo građevinsko zemljište, za dio
zemljišta k.č. 1/17 koja se nalazi pod kućom izgrađenom
na tom zemljištu a čiji je graditelj Vlatko Čolić.U spis su
priložene i dvije uplatnice i to od 28.03.2972 u iznosu
od 15.000.00 Dinara i od 27.05.1972.godine u iznosu od
12.000,00 Dinara ,koje su uplaćene od strane TP „Resnik“
Bugojno,dakle Katici Lozančić isplaćeno na ime prodaje
poduzeću Resnik iz Bugojna,ukupni iznos od 27.000,00
Dinara,a da je u postupku privatizacije ,dijelovi zgrade
dodijeljeni drugim osobama. Temeljem prodaje izvršene
1972 godine Resniku iz Bugojna ,predmet kupo-prodaje
je bilo i zemljište i kuća-zgrada ,koja se nalazi na k.č.
1/17, a koje je podruštvljeno Odlukom o određivanju
građevinskog zemljišta u društvenoj svojini za stambenu
i drugu kompleksnu izgradnju na području opštine
Kupres broj:023-16/75 od 31.01.1975.godine,vlasništvo
Drage Lozančića Antinog iz Kupresa, a sada Lozančić
Kata ud. Drage iz V. Gorice supruge pokojnog Drage i
njegove djece kao nasljednika pokojnog Drage Lozančić
/Drage/ Ante iz Velike Gorice i Mihaljević /Drage/
Ivančica iz Osijeka.Činjenica da isto nije bilo provedeno
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u zemljišnim knjigama i katastru na nove vlasnike , nema
odlučujućeg utjecaja na rješenje ove stvari drugačije ,jer
je isto podruštvljeno navedenom odlukom iz 1975 godine,
a zemljištem u državnom vlasništvu upravlja i raspolaže
Općina,pa se ovim rješenjem vrši samo usklađivanje
faktičkog i pravnog stanja,odnosno usklađivanje
katastarskog i zemljišno knjižnog stanja sa faktičkim,radi
daljnjeg raspolaganja i upravljanja.
Utvrđivanje prava vlasništva na k.č. 1/80 se vrši
temeljem izmjena Regulacionog plana,a koje je nastalo
cijepanjem k.č. 1/18 u površini od 42 m2 , a površina
koja služi za formiranje građevinske parcele na kojoj je
Vlatko Čilić sagradio kuću temeljem naprijed navedene
Građevinske dozvole.
Uvidom u priloženu građevinsku dozvolu utvrđeno
je da je na navedenim parcelama ,u ukupnoj površini od
90 m2 a koje čine jednu građevinsku parcelu,sagrađen
objekt u posjedu podnositelja zahtjeva , a da je prema z.k.
izvacima broj 44. i 953. k.o. Kupres predmetno zemljište
neizgrađeno i uknjiženo na korisnike iz točke I. i V. ovog
rješenja.
Imajući u vidu sve navedeno ,a na temelju članka 6. i
24. stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu (u daljem
tekstu ZGZ),kojim je određeno da općina raspolaže
gradskim građevinskim zemljištem ,te da u cilju provođenja
svrsi istog donosi rješenje o preuzimanju zemljišta a
temeljem članka 61. ZGZ-ea utvrdilo pravo vlasništva
Vlatku Čoliću na parcelama iz točke I. i V.(Na građevnom
zemljištu u državnom vlasništvu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja zemljišta radi građenja za
koju se naknadno može izdati odobrenje za građenja po
odredbama Zakona o prostornom uređenju,Općinsko
vijeće može utvrditi pravo vlasništva u korist graditelja ili
njegovih pravnih slijednika uz obavezu plaćanja naknade
za dodijeljeno građevno zemljište na korištenje i za
uređenje građevnog zemljišta).
Budući da se zemljišno knjižni korisnici nisu odrekli
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime podnositelja
zahtjeva,odlučeno je kao u točki II. dispozitiva ovog
rješenja.
Imenovani je dužan platiti naknadu za zemljište u
državnom vlasništvu na kojem je izgrađen objekt u visini
kako je utvrđeno u točci VI. dispozitiva ovog rješenja a
u skladu sa člankom 8. Odluke o naknadi za dodijeljeno
i izuzeto građevinsko zemljište i utvrđivanje osnovice
za visinu rente broj:0-23-14-8/14 od 06. veljače 2014.
godine.
Na temelju izloženog riješeno je kao u dispozitivu
ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:Protiv ovog Rješenja kao
akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba,
ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred
Županijskim sudom u Livnu u roku od 30 dana od dana
primitka Rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u
dva primjerka.
Broj: 01-31-1-49/2014
Kupres, 13.03.2014.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
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Temeljem članka 6. članka 16. Zakona o građevinskom
zemljištu (“Sl.Novine F BiH“,br. 25/03 i 67/05 ), članka
10. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik
općine Kupres“,broj:19/08) i članka 25. Statuta općine
Kupres, („Službeni glasnik općine Kupres“,broj 20/08), a
postupajući po zahtjevu Marice Grgić iz Kupresa i drugih ,
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnom vlasništvu radi proširenja i formiranja
građevinske parcele u skladu sa regulacionim planom
Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke važećeg regulacionog
plana Kupres broj:01-23-75-/11 od 11.05.2011.godine ,
Općinsko vijeće općine Kupres,na svojoj sjednici održanoj
dana 13.03.2014.godine d o n o s i

R J E Š E NJ E
I
Dragunu Dumančiću i Milki Dumančić iz Kupresa
dodjeljuje se i ustupa na korištenje neizgrađeno gradsko
građevinsko zemljište označeno kao:
- k.č. 6/43 od 10 m2 nastalo cijepanjem od osnovne
parcele označene kao k.č. 6/7 upisana u z.k.ul.br. 2198
k.o. Kupres (podaci starog premjera),k.č. 6/46 od 126 m2
nastalo cijepanjem od osnovne parcele označene kao k.č.
6/15 upisana u z.k.ul.br. 2198 k.o. Kupres (podaci starog
premjera) i k.č. 930/4 od 3 m2 nastalo cijepanjem od
osnovne parcele označene kao k.č. 930 upisana u z.k.ul.
br. 1 k.o. Kupres (podaci starog premjera) radi proširenja
i formiranja građevne parcele u skladu sa Odlukom o
izmjeni i dopuni Odluke važećeg regulacionog plana
Kupres broj:01-23-75-/11 od 11.05.2011.godine.
II
Imenovani su dužni platiti razliku naknade za više
dodijeljeno zemljište u površini od 19 m2 uz naknadu od
20,00 KM/m2 što ukupno iznosi :
19 m2 x 20,00 KM = 380,00 KM
(Slovima:tristotineosamdeset KM i 0/100) .
Navedeni iznos naknade imenovani su dužni uplatiti u
roku od 30 dana od dana prijema rješenja na račun općine
Kupres „Kupljeno i prodano zemljište općine Kupres“
broj: 1549995000149263 koji se vodi kod INTESA
SANPAOLO BANKE BiH d.d. Sarajevo, poslovnica
Kupres (vrsta prihoda 811111, općina 052).
Pored naprijed navedene obaveze imenovani su dužan
uplatiti iznos od 100,00 KM (slovima:jednastotina KM i
0/100), na ime troškova Službe za opću upravu,društvene
djelatnosti,imovinsko pravne poslove,katastar i geodetske
poslove , na račun broj:1549995000000562 kod Intesa
san paolo bank u Kupresu , vrsta prihoda: 722516,
općina:052.
III
Razlika naknade za više dodijeljeno građevinsko
zemljište iz točke II. ovog rješenja, odnosi se na višak
dodijeljenog zemljišta koje im je dodijeljeno ovim
rješenjem u točci I. ovog rješenja , a na koje su imenovani
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pristali temeljem preuzimanja građevinskog zemljišta
u površini od 19 m2 i da im se na ime naknade dodijeli
drugo zemljište a da će razliku više dodijeljenog zemljišta
platiti, a radi formiranja građevinske parcele u skladu sa
regulacionim planom.
IV
Obračun rente iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog
građevnog zemljišta iz točke I. ovog rješenja utvrdit će
se u postupku izdavanja odobrenja za gradnju objekta,
a konačan obračun će se izvršiti prilikom izdavanja
uporabne dozvole kada će se utvrditi ukupno izgrađena
neto korisna površina objekta.
V
Novim korisnicima neće se izdati odobrenje za
gradnju,niti će se izvršiti uknjižba prava korištenja u
katastarskom operatu općine Kupres, odnosno zemljišnoj
knjizi zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u LivnuOdjeljenje suda u Tomislavgradu,dok ne podnesu dokaz
da su izvršili uplatu naknade za dodijeljeno zemljište.
VI
Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Livno –
Odjeljenje suda u Tomislavgradu i Služba za opću upravu,
,društvene djelatnosti,imovinsko pravne poslove,katastar
i geodetske poslove općine Kupres će po pravomoćnosti
ovog rješenja izvršiti brisanje dosadašnjih upisa na
zemljištu iz točke I. ovog Rješenja i uplate utvrđene
naknade iz točke II. ovog rješenja, na temelju istog i
prijavnog lista upisati pravo korištenja na zemljištu iz točke
1. dispozitiva ovog rješenja u korist Milke Dumančić iz
Kupresa ,sa dijelom 1/2 i Draguna Dumančića sa dijelom
1/2.
O b r a z l o ž e nj e
Marica Grgić iz Kupresa ,podnijela je zahtjev za
usklađivanje faktičkog i pravnog stanja na k.č. 6/10 i 6/11,
a kroz postupak izmjene važećeg regulacionog plana.
Temeljem podnesenog zahtjeva pokrenut je postupak
izmjene važećeg regulacionog plana koji je okončan
usvajanjem i donošenjem Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke važećeg regulacionog plana Kupres broj:01-2375-/11 od 11.05.2011.godine, kojim je utvrđena površina
nove građevinske parcele.U skladu sa tim izvršeno je
preuzimanje zemljišta od Marice Grgić i drugih, Milke i
Draguna Dumančića, a temeljem izvršenog preuzimanja
ovim rješenjem se dodjeljuje potrebna površina za
formiranje građevinske parcele na njihovim zemljištu,uz
obavezu da plate višak zemljišta od 19 m2 , a nastao
formiranjem građevinske parcele u većoj površini od one
koja im je dodijeljena.
Imenovani su dužni platiti naknadu za zemljište u
državnom vlasništvu na kojem je izgrađen objekt u visini
kako je utvrđeno u točci II. dispozitiva ovog rješenja a
u skladu sa člankom 8. Odluke o naknadi za dodijeljeno

i izuzeto građevinsko zemljište i utvrđivanje osnovice
za visinu rente broj:01-23-14-8/14 od 06. veljače 2014.
godine.
Troškovi iz točke II. alineja 3. nastali u postupku
provođenja Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres broj:01-23-75-/11
od 11.05.2011.godine,na temelju Privremene odluke o
naknadama za vršenje usluga iz oblasti izmjere i katastra
(„Službene novine F BiH“, broj:69/05).
Imajući u vidu sve navedeno riješeno je kao u
dispozitivu ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:Protiv ovog Rješenja kao
akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba,
ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred
Županijskim sudom u Livnu u roku od 30 dana od dana
primitka Rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u
dva primjerka.
Broj: 01-23-14-51/2014
Kupres,13.03.2014.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 6. članka 16. Zakona o građevinskom
zemljištu (“Sl.Novine F BiH“,br. 25/03 i 67/05 ), članka
10. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik
općine Kupres“,broj:19/08) i članka 25. Statuta općine
Kupres, („Službeni glasnik općine Kupres“,broj 20/08), a
postupajući po zahtjevu Marice Grgić iz Kupresa i drugih,
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnom vlasništvu radi proširenja i formiranja
građevinske parcele u skladu sa regulacionim planom
Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke važećeg regulacionog
plana Kupres broj:01-23-75-/11 od 11.05.2011.godine.,
Općinsko vijeće općine Kupres, na svojoj sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine d o n o s i

R J E Š E NJ E
I
Marici Grgić pok. Mirka iz Kupresa , Ivanu Grgića
pok. Stanka iz Kupres i Mirku Grgiću pok. Stanka iz
Kupresa dodjeljuje se i ustupa na korištenje neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište označeno kao k.č. 6/42 od
21 m2 nastalo cijepanjem od osnovne parcele označene
kao k.č. 6/7 upisana u z.k.ul.br. 2198 k.o. Kupres (podaci
starog premjera) i k.č. 6/39 od 65 m2 nastalo cijepanjem
od osnovne parcele označene kao k.č. 6/13 upisana u
z.k.ul.br. 1174 k.o. Kupres (podaci starog premjera) radi
proširenja i formiranja građevne parcele u skladu sa
Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke važećeg regulacionog
plana Kupres broj:01-23-75-/11 od 11.05.2011.godine.
II
Imenovani su dužni platiti razliku naknade za više
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dodijeljeno zemljište u površini od 21 m2 uz naknadu od
20,00 KM/m2 što ukupno iznosi :
21 m2 x 20,00 KM =410,00 KM
(Slovima:četristotinedeset KM i 0/100) .
Navedeni iznos naknade imenovani su dužni uplatiti u
roku od 30 dana od dana prijema rješenja na račun općine
Kupres „Kupljeno i prodano zemljište općine Kupres“
broj: 1549995000149263 koji se vodi kod INTESA
SANPAOLO BANKE BiH d.d. Sarajevo, poslovnica
Kupres (vrsta prihoda 811111, općina 052).
Pored naprijed navedene obaveze imenovani su dužan
uplatiti iznos od 100,00 KM (slovima:jednastotina KM i
0/100), na ime troškova Službe za opću upravu,društvene
djelatnosti,imovinsko pravne poslove,katastar i geodetske
poslove , na račun broj:1549995000000562 kod Intesa
san paolo bank u Kupresu , vrsta prihoda :722516,
općina:052.
III
Razlika naknade za više dodijeljeno građevinsko
zemljište iz točke II. ovog rješenja, odnosi se na višak
dodijeljenog zemljišta koje ime je dodijeljeno ovim
rješenjem u točci I. ovog rješenja , a na koje su imenovani
pristali temeljem preuzimanja građevinskog zemljišta
u površini od 39 m2 i da im se na ime naknade dodijeli
drugo zemljište a da će razliku više dodijeljenog zemljišta
platiti, a radi formiranja građevinske parcele u skladu sa
regulacionim planom.
IV
Obračun rente iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog
građevnog zemljišta iz točke I. ovog rješenja utvrdit će
se u postupku izdavanja odobrenja za gradnju objekta,
a konačan obračun će se izvršiti prilikom izdavanja
uporabne dozvole kada će se utvrditi ukupno izgrađena
neto korisna površina objekta.
V
Novim korisnicima neće se izdati odobrenje za
gradnju,niti će se izvršiti uknjižba prava korištenja u
katastarskom operatu općine Kupres, odnosno zemljišnoj
knjizi zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u LivnuOdjeljenje suda u Tomislavgradu,dok ne podnese dokaze
da je izvršio uplatu naknade za dodijeljeno zemljište.
VI
Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Livno –
Odjeljenje suda u Tomislavgradu i Služba za opću upravu,
,društvene djelatnosti,imovinsko pravne poslove,katastar
i geodetske poslove općine Kupres će po pravomoćnosti
ovog rješenja izvršiti brisanje dosadašnjih upisa na
zemljištu iz točke I. ovog Rješenja i uplate utvrđene
naknade iz točke II. ovog rješenja, na temelju istog i
prijavnog lista upisati pravo korištenja na zemljištu iz
točke 1. dispozitiva ovog rješenja u korist Marice Grgić
pok. Mirka iz Kupresa ,sa dijelom 1/3, Ivana Grgića pok.
Stanka iz Kupres sa dijelom 1/3 i Mirka Grgića pok.

Stanka iz Kupresa sa dijelom 1/3.
O b r a z l o ž e nj e
Marica Grgić iz Kupresa ,podnijela je zahtjev za
usklađivanje faktičkog i pravnog stanja na k.č. 6/10 i 6/11,
a kroz postupak izmjene važećeg regulacionog plana.
Temeljem podnesenog zahtjeva pokrenut je postupak
izmjene važećeg regulacionog plana koji je okončan
usvajanjem i donošenjem Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke važećeg regulacionog plana Kupres broj:01-2375-/11 od 11.05.2011.godine, kojim je utvrđena površina
nove građevinske parcele.U skladu sa tim izvršeno je
preuzimanje zemljišta od Marice Grgić i drugih, Milke i
Draguna Dumančića, a temeljem izvršenog preuzimanja
ovim rješenjem se dodjeljuje potrebna površina za
formiranje građevinske parcele na njihovim zemljištu,uz
obavezu da plate višak zemljišta od 21 m2 , a nastao
formiranjem građevinske parcele u većoj površini od one
koja im je dodijeljena.
Imenovani su dužni platiti naknadu za zemljište u
državnom vlasništvu na kojem je izgrađen objekt u visini
kako je utvrđeno u točci II. dispozitiva ovog rješenja a
u skladu sa člankom 8. Odluke o naknadi za dodijeljeno
i izuzeto građevinsko zemljište i utvrđivanje osnovice
za visinu rente broj:01-23-14-8/14 od 06. veljače 2014.
godine.
Troškovi iz točke II. alineja 3. nastali u postupku
provođenja Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke
važećeg regulacionog plana Kupres broj:01-23-75-/11
od 11.05.2011.godine, na temelju Privremene odluke o
naknadama za vršenje usluga iz oblasti izmjere i katastra
(„Službene novine F BiH“, broj:69/05).
Imajući u vidu sve navedeno riješeno je kao u
dispozitivu ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:Protiv ovog Rješenja kao
akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba,
ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred
Županijskim sudom u Livnu u roku od 30 dana od dana
primitka Rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u
dva primjerka.
Broj: 01-23-14-50/2013
Kupres, 13.03.2014.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 54. stavak 3. Zakona o građevinskom
zemljištu F BiH (˝Službene novine F BiH 67/05) Općinsko
vijeće na sjednici održanoj dana 13.03. 2014. godine,
donosi

RJEŠENJE
Daje se suglasnost Staki Karan, Marku Karan, Jeleni
Karan za otuđenje nedovršene zgrade na gradskom
građevinskom zemljištu pod temeljima koji služe za
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redovnu uporabu građevine, koja se nalazi na gradskom
građevinskom zemljištu označenom kao k.č. 34/22 ,
upisan u P.l. 1601, sve K. O. Kupres.

1.
2.

Gojko Šebez- član
Mejrima Haračić- član
II

Obrazloženje
Staka Karan, Marko Karan, Jelena Karan podnijeli su
zahtjev za da im se da suglasnost za otuđenje nedovršene
zgrade na gradskom građevinskom zemljištu pod
temeljima koji služe za redovitu uporabu građevine, koja
se nalazi na građevinskom zemljištu označenom kao k.č.
34/22, upisani u ZK uložak broj 1547 i P.L. 1601, sve
K.O. Kupres.
Nalazom Općinskog građevinskog inspektora sastavljen
na licu mjesta, broj : 02-23-12-1704/13 od 09.12. 2013.
godine za utvrđivanje izgrađenosti garažnog objekta radi
prodaje u Kupresu, na parceli k.č. 34/22 upisana u ZK
uložak broj 1547 i P.L. 1601, sve K.O. Kupres, utvrđeno
je da su na predmetnoj parceli urađeni temelji tlocrtnih
dimenzija 6,50 X 4,00 m.
Uz nalaz Općinski građevinski inspektor sačinio je i
fotodokumentaciju navedenog objekta.
U zahtjevu podnositelji navode kao opravdan razlog
preseljenje u drugo mjesto (Šipovo).
Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva utvrdilo se
da je isti opravdan i da podnositelju zahtjeva treba dati
suglasnost za otuđenje nedovršene zgrade.
Na temelju iznesenog odlučeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo rješenje nema karakter upravnog akta i protiv njega
se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor.
Broj: 01-23-4-52/14
Kupres, 13.03. 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 2.12 stavak (5) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13),
i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni glasnik
općine Kupres“, broj: 20/08), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj 13. ožujka 2014. godine donijelo je
R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Općinskog izbornog
povjerenstva
I
Zbog podnošenje zahtjeva za razrješenje dužnosti i
preseljenja u drugu općinu razrješuju se članovi Općinskog
izbornog povjerenstva i to :

Rješenje stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti
od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a objavit će
se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-05-6-53/14
Kupres; 13.03.2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 2.12 stavak (5) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), članka
7. točka a) Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja
i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne
izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik
BiH“, br. 9/10, 37/10 i 74/11) i članka 25. Statuta Općine
Kupres („Službeni glasnik Općine Kupres“, broj:20/08)
Općinsko vijeće Kupres, na sjednici održanoj 13. ožujka.
2014. godine, d o n o s i

ODLUKU
o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje
dva člana Općinskog izbornog povjerenstva Kupres
Članak 1.
Raspisuje se javni oglas za imenovanje dva člana
Općinskog izbornog povjerenstva Kupres.
Mandat člana Općinskog izbornog povjerenstva Kupres
traje sedam godina, i teče od dana davanja suglasnosti
Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
na odluku o imenovanju donesenu od strane Općinskog
vijeća Kupres.
Članak 2.
Javni oglas iz članka 1. objavit će se na oglasnoj ploči
Općine Kupres, službenoj web stranici Općine Kupres, na
Radio Kupresu i u dnevnim novinama Večernji list.
Javni oglas sadrži opće i posebne uvjete propisane
Izbornim zakonom i Naputkom o utvrđivanju kvalifikacija,
broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne
izborne jedinice u Bosni i Hercegovini kao i odredbe o
potrebnoj spolnoj i nacionalnoj strukturi.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od
dana objave, koja se definira javnim oglasom.
Članak 3.
Postupak javnog oglasa provest će Povjerenstvo za
izbor, imenovanja Općinskog vijeća Kupres, koje u svom
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Članak 3.

radu može angažirati i druge stručne osobe.
Članak 4.
Povjerenstvo za izbor, imenovanja će najkasnije u roku
od 8 (osam) dana od dana zaključivanja javnog oglasa
utvrditi listu kandidata za člana Općinskog izbornog
povjerenstva Kupres i istu dostaviti Općinskom načelniku
i Općinskom vijeću na nadležno postupanje.

Nakon izvršenih poslova iz članka 2. ovog rješenja
Povjerenstvo će popis iz članka 2. stavka 2. ovog rješenja
dostaviti Službi za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno
uređenje i komunalne poslove općine Kupres radi provedbe
daljnjih radnji za davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta.
Članak 4.

Članak 5.
Sastavni dio ove odluke je javni oglas koji će se objaviti
na način utvrđen člankom 2. ove Odluke.
Članak 6.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, i
objavit će na oglasnoj ploči i ˝Službenom glasniku općine
Kupres˝.
Broj: 02-24-50/14
Kupres, 18.03.2014. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se na oglasnoj ploči Općine Kupres i u „Službenom
glasniku Općine Kupres“.
***
Broj: 01-05-6-54/14
Kupres, 13.03. 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 13 i 36. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 2/10) i i
članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnike
općine Kupres˝ broj 20/08) Općinski načelnik d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje i
identifikaciju slobodnog poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države kojim upravlja općina Kupres
Članak 1.
U Povjerenstvo za utvrđivanje i identifikaciju
slobodnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
kojim upravlja općina Kupres ( U daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) imenuje se:
1.
2.
3.

Dragun Dumančić- predsjednik povjerenstva
Hajrudin Huseinagić- član
Dragica Ćurković- član
Članak 2.

Zadatak Povjerenstva je utvrditi, identificirati i odrediti
lokaciju katastarskog zemljišta u vlasništvu države po
katastarskim općinama, ukupnu površinu,način korištenja,
podatke o korisnicima podatke o stanju, uređenju i
korištenju zemljišta.
O izvršenim poslovima Povjerenstvo će sastaviti
popis parcela sa pobliže označenim brojevima parcela,
površinama, kulturama, korisnicima i katastarskim
općinama u kojim se parcele nalaze.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnim
djelatnostima HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 2/06
i 4/06), članka 5. i 6. Odluke o komunalnoj naknadi
(˝Službeni glasnike općine Kupres˝ broj 19/08) i članka
39. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnike općine
Kupres˝ broj 20/08) Općinski načelnik donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za analizu rješenja o
komunalnoj naknadi
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za analizu rješenja o
komunalnoj naknadi općine Kupres u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

Ilija Barišić- predsjednik
Mate Čičak- član
Marina Batinić- član
Zrinko Dumančić- član
Goran Dizdar- član
Članak 2.

Obveza Povjerenstva je izvršiti analizu donesenih
rješenja o komunalnoj naknadi sa posebnim osvrtom na
utvrđivanje korisne površine po m² izgrađenih građevina
temeljem kojih je izvršen obračun visine komunalne
naknade.
Prilikom analize Povjerenstvo je dužno utvrditi osnovu
temeljem koje je određena korisna površina po m² za
svako doneseno rješenje.
Članak 3.
Nakon izvršene analize iz članka 2. ovog rješenja
obveza Povjerenstva je utvrditi postojanje nerazmjera
između utvrđene korisne površine po m² i stvarnog stanja
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po svakom donesenom rješenju.
Članak 4.
Po utvrđivanju činjenica iz članka 3. ovog rješenja
Povjerenstvo će izići na lice mjesta i mjerenjem utvrditi
stvarno stanje izgrađenih objekata odnosno utvrditi visinu
korisne površine po m² za svaki izgrađeni objekt i to
redom kako slijedi:
1. Vikend naselja Čajuša I i II;
2. Područje obuhvaćeno Regulacijskim planom
općine Kupres- zone I, II i III;
3. Naselja zapadno od granica obuhvata Regulacijskog
plana općine Kupres;
4. Naselja istočno od granica obuhvata Regulacijskog
plana općine Kupres.
Članak 5.
Nakon obavljenih poslova iz članka 4. ovog rješenja
Povjerenstvo će dostaviti Službi za gospodarstvo,
graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne poslove
općine Kupres popis objekata i njihovih vlasnika/korisnika
sa utvrđenim stvarnim visinama korisne površine po
m² temeljem kojih će Služba izvršiti obračun visinu
komunalne naknade.
Članak 6.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, bit će
objavljeno na oglasnoj ploči općine Kupres i ˝Službenom
glasniku općine Kupres˝.
Broj: 02-23-11-48/14
Kupres, 18.03.2014. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.

III
Sredstva za nabavku tonera, planirana su u proračunu
Općine Kupres, Ekonomski kod Tekući izdaci, kod 613
411 - Izdaci za kancelarijski materijal.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u "Službenom glasniku općine Kupres":
Broj: 02-14-3-562/14
Kupres, 16.04.2014. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08)
Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. svibnja
2014. godine, pri usvajanju dnevnog reda, donijelo je
sljedeći
Z A K LJ U Č A K
I
Točka 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju
Organizacijskog odbora za proslavu dvadesete godišnjice
Dana oslobođenja Kupresa, skida se s dnevnog reda.

***

II

Temeljem članka 39. Statuta Općine Kupres ("Službeni
glasnik općine Kures", broj: 20/08) Općinski načelnik
donosi

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u svojoj ovlasti
napravi organizacijski odbor.

ODLUKU
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi - tenderu za nabavku tonera za
općinsku upravu Općine Kupres za 2014. godinu
I
Odobrava korištenje financijskih sredstava i raspisuje
obavijest - tender za nabavku tonera za općinsku upravu
Općine Kupres za 2014. godinu.
II
Obavijest o nabavi - tenderu raspisati u skladu s
Zakonom o javnim nabavkama.

III
Zaključaka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-01-5-71/14
Kupres, 15. svibnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. svibnja 2014.
godine, razmatralo je Informacija o stanju javnog reda
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i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta
na području PP Kupres. Nakon razmatranja ove točke
dnevnog reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

Vijeće je usvojilo Izvješće o radu Općinskog javnog
pravobranitelja, uz napomenu da javni pravobranitelj nije
bio prisutan na sjednici Vijeća iz opravdanih razloga.

I
Vijeće je usvojilo Informaciju o stanju javnog reda i
mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na
području PP Kupres
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-2- 72/14
Kupres, 15. svibnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08)
Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. svibnja
2014. godine, razmatralo je Informaciju o evidenciji
nezaposlenih koji su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje,
ispostava Kupres. Nakon razmatranja ove točke dnevnog
reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i

I

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-2-74/14
Kupres, 15. svibnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08)
Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. svibnja
2014. godine, razmatralo je Izvješće o poslovanju javne
ustanove Dječji vrtić „Pahuljica“. Nakon razmatranja ove
točke dnevnog reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I

Z A K LJ U Č A K
I
Vijeće obavezuje Općinskog načelnika i njegove službe
da pripreme tematsku sjednicu na temu gospodarstvo.
II
Na toj sjednici posebno analizirati stanje zapošljavanja
i privatizacije.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-2-73/14
Kupres, 15. svibnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Vijeće je usvojilo Izvješće o poslovanju javne ustanove
Dječji vrtić „Pahuljica“
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-2-75/14
Kupres, 15. svibnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. svibnja 2014.
godine, razmatralo je Izvješće o radu „Hrvatski dom“
Kupres. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda
Vijeće je donijelo s l j e d e ć i

***
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 15. svibnja 2014.
godine, razmatralo je Izvješće o radu Općinski javni
pravobranitelj. Nakon razmatranja ove točke dnevnog
reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i

I
Vijeće je usvojilo Izvješće o radu „Hrvatski dom“
Kupres.
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II
Zaključaka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-2-76/14
Kupres, 15. svibnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. svibnja 2014.
godine, razmatralo je Izvješće o radu Centar za socijalni
rad Kupres. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda
Vijeće je donijelo s l j e d e ć i

Broj: 01-34-2-78/14
Kupres, 15. svibnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. svibnja 2014.
godine, razmatralo je Izvješće o provođenju odluke o
pašarenju na području općine Kupres. Nakon razmatranja
ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I

Z A K LJ U Č A K

Vijeće je usvojilo Izvješće o provođenju odluke o
pašarenju na području općine Kupres

I

II

Vijeće je usvojilo Izvješće o radu Centar za socijalni
rad Kupres.

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

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-2-77/14
Kupres, 15. svibnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. svibnja 2014.
godine, razmatralo je Izvješće o radu Općinskog načelnika
za 2013. godinu i program rada Općinskog načelnika za
2014.godinu. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda
Vijeće je donijelo s l j e d e ć i

Broj: 01-24-1-79/14
Kupres, 15. svibnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 15. svibnja 2014.
godine, razmatralo je Izvješće o provođenju odluke o
naknadama vijećnika Općinskog vijeća Kupres. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći
Z A K LJ U Č A K
I

Z A K LJ U Č A K

Vijeće je usvojilo Izvješće o provođenju odluke o
naknadama vijećnika Općinskog vijeća Kupres.

I

II

Vijeće je usvojilo Izvješće o radu Općinskog načelnika
za 2013. godinu i program rada Općinskog načelnika za
2014.godinu

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

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

Broj: 01-14-1-80/14
Kupres, 15. svibnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave („Službene novine FBiH“ broj:49/06), te na
temelju članka 25. Statuta općine Kupres (Službeni glasnik
općine Kupres broj:20/08), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 15.05.2014. godine, d o n o s i

traktorom (oranje,košenje,kupljenje,prešanje sijena i dr.)
m) Ostale aktivnosti koje se mogu vezati za
poljoprivredu

ODLUKU

Aktivnosti koje mogu biti sastavni dio Strljanice, a tiču
se dijela koji se odnosi na kulturu su:

o poljoprivredno-kulturno-športskoj manifestaciji
Dani kosidbe na Kupresu „Strljanica“
1. Članak
Ovom Odlukom određuje se značaj, vrijeme, mjesto i
uvjeti pod kojima se održava poljoprivredno-kulturnošportska manifestacija Dani kosidbe na Kupresu
„Strljanica“
(u daljnjem tekstu: Strljanica).
2. Članak
Strljanica
je
poljoprivredno-kulturno-športska
manifestacija od velikog značaja za promidžbu tradicije,
prirodnih dobara, povijesti, puka i kulture Kupreške
visoravni koja se održava svake godine.
3. Članak
Ovom Odlukom Strljanica se proglašava kulturnim
dobrom nematerijalne baštine od velikog značaja za
općinu Kupres.
4. Članak
Glavni dan Strljanice uvijek je prva nedjelja u sedmom
mjesecu dok obilježavanje Strljanice može početi i ranije
od prve nedjelje u sedmom mjesecu.
5. Članak
Strljanica se održava na kupreškom polju, lokalitetu
poznatom pod nazivom „Strljanica“ na k.č. 1369 i k.č.
1361 K.O. Otinovci, dok parcele k.č. brojeva 1381/3,
1381/6 i 1380 K.O. Otinovci služe za parking.
6. Članak
Aktivnosti koje mogu biti sastavni dio Strljanice, a
tiču se dijela koji se odnosi na poljoprivredu su:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Viteško natjecanje kosaca
Natjecanje kosaca do 18.god starosti
Stočarska izložba
Šišanje ovaca
Izložba pasa
Izložba starih alata
Izložba poljoprivrednih strojeva
Borba bikova
Štraparijada- („plavljenje“ balvana s konjima)
Sadijevanje plasta sijena
Izložba divljih plodova Kupreške visoravni
Traktoring-prezentacija vještina u vožnji i radu s

7. Članak

a)
CIOFF-ov međunarodni festival
b)
Priprema i izložba tradicionalnih kupreških jela
c)
Izbor najljepše djevojke u narodnoj nošnji
d)
Predstavljanje izvornih kupreških narodnih
pjesama i plesova
e)
Ostale aktivnosti koje se mogu vezati za kulturu
8. Članak
Aktivnosti koje mogu biti sastavni dio Strljanice, a tiču
se dijela koji se odnosi na šport su:
I.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Prva kategorija sportova
Kamena s ramena
Potezanje konopa
Borba na brvnu
Skok u dalj
Obaranje ruke
Trčanje u vrećama
Pucanje bičem (kandžijanje)
Bacanje potkove
Pješačke utrke
Konjičke utrke
Natjecanje u pletenju

II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Druga kategorija sportova
Malonogometni turnir
Biciklističke brdske utrke
Paraglajding
Gađanje lovačkim puškama
Motokros utrke
Planinarenje
Brzo hodanje
Odbojka na piljevini
Ostale aktivnosti koje se mogu vezati za šport
9. Članak

Na glavni dan Strljanice obvezno je održavanje Viteškog
natjecanja kosaca, najmanje tri sportske discipline iz Prve
kategorije sportova navedenih u prethodnom članku, te
najmanje sat vremena kulturnog programa.
Ostale aktivnosti mogu se održati u danima koji
dolaze prije, na glavni dan Strljanice kao i danima koji
dolaze poslije prve nedjelje u sedmom mjesecu ovisno od
procjene organizatora.
10. Članak
Glavni organizator Strljanice je Općina Kupres.
Općina Kupres može ako za to postoji potreba Strljanicu
organizirati u suradnji s ostalim javnim institucijama na
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i Kupres, Hercegbosanske županije, kao i energetskog
uvezivanja područja Središnje Bosne s Hercegovinom.

području općine Kupres.
11. Članak

Članak 3.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom dati
ovlaštenje Općinskom načelniku da raspiše Javni natječaj
za organizaciju Strljanice, te da istu da u zakup na jednu
ili više godina fizičkim ili pravnim osobama.
Nakon obavljene natječajne procedure Općinsko vijeće
Kupres mora dati suglasnost na izbor zakupoprimca
(organizatora).

Ovaj mišljenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-23-4-69/14
Kupres, 15.05.2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

12. Članak
***
Organizator je dužan u roku od 60 dana od dana
održavanja Strljanice podnijeti pismeno izvješće
Općinskom vijeću Kupres.
Izvješće mora sadržavati informaciju o broju posjetitelja,
financijsko izvješće i rezultate sportskih natjecanja.
13. Članak
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“
Broj: 01-49-81/14
Datum:15.05.2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (˝Službene
novine Federacije BiH˝ broj 49/06 i 51/09) članka 14.
stavak 3. Zakona o izvlaštenju Federacije BiH („Službene
novine Federacije BiH“, broj 70/07, 36/10 i 25/12), članka
25. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik općine
Kupres˝ broj 20/08), i članka 104. Poslovnika Općinskog
vijeća Kupres (˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj
10/04) Općinsko vijeće Kupres na traženje Ministarstva
gospodarstva Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj 15.05.2014. godine, d o n o s i

MIŠLJENJE
Članak 1.

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama HBŽ
(˝Narodne novine HBŽ˝ broj 14/03 i 8/08) i članka 25.
Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik općine Kupres˝
broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres, postupajući po
zahtjevu Ministarstva gospodarstva HBŽ broj 05-04-318-120/13 od 30.04.2014. godine na sjednici održanoj
dana 15.05.2014. godine d a j e

PRETHODNU SUGLASNOST
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost za dodjelu koncesije
radi korištenja i eksploatacije podzemne mineralne vode
na lokaciji ˝PROMET˝, Općina Kupres, gospodarskom
društvu ˝VILA PROMET˝ d.o.o. Kupres, uz uvjet da
se prijedlog odluke o pristupanju dodjeli koncesije sa
svim prilozima članka 13. Zakona o koncesijama HBŽ
(˝Narodne novine HBŽ˝ broj 14/03 i 8/08) prije stavljanja
na dnevni red Vlade HBŽ dostavi Općinskom vijeću
Kupres na davanje suglasnosti.
Članak 2.
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja, i
objavit će se u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-18-1-70/14
Kupres, 15.05.2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Članak 2.

Na temelju članka 2.12 stavak (5) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10
i 18/13), i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine
donijelo je

Izgradnja dalekovoda 110 kV Tomislavgrad-Kupres
neophodna je u svrhu kvalitetnijeg i pouzdanijeg napajanja
električnom energijom područja općina Tomislavgrad

o imenovanju članova Općinskog izbornog
povjerenstva

Općinsko vijeće Kupres izražava mišljenje da je
potrebno utvrditi javni interes za izgradnju dalekovoda
110 KV Tomislavgrad-Kupres i nakon toga pristupiti
nepotpunom izvlaštenju (ustanovljenju prava služnosti)
zemljišta koje se nalazi ispod stupnih mjesta i u trasi
predmetnog dalekovoda.

R J E Š E NJ E
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I
U Općinskog izbornog povjerenstva imenuju se:
1.
2.

Dobrivoj Gligurić- član
Admir Pilić- član

Općini Kupres, Službi za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove, koja će odrediti
lokaciju smještaja stoke, kao i obaviti sve druge potrebne
radnje.
Služba za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno
uređenje i komunalne poslove dužna je odredit lokacije
za smještaj stoke iz članka 1. ove Odluke.

II
Članak 5.
Rješenje stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti
od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a objavit će
se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-05-6-82/14
Kupres; 15.05.2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 29. i 42., u vezi sa člankom 48. i 92.
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) i članka 39. Statuta općine Kupres
(˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), Općinski
načelnik općine Kupres d o n o s i

ODLUKU
Članak 1.
Dozvoljava se smještaj 10 000 uvjetnih grla stoke
(preživača) sa poplavljenih i područja ugroženih poplavama
na području općine Kupres.
Članak 2.
Imenuje se Povjerenstvo nadležno za poslove smještaja
stoke iz članka 1. ove Odluke u sastavu:
1.
2.
3.

Dario Čičak - predsjednik
Miro Pašalić – član
Dragun Dumančić – član.
Članak 3.

Dokumentacija koja je potrebna za odobrenje smještaja
stoke iz članka 1. ove Odluke je dokumentacija koja je,
sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, potrebna
za transport žive stoke.
Ako je dokumentacija iz stavka 1. ovog članka
uništena, za odobrenje smještaja stoke iz članka 1.
potrebna je potvrda nadležne veterinarske stanice da
je stoka sposobna za prijevoz te da su na istima ranije
vršene naređene mjere.
Članka 4.
Osobe zainteresirane za smještaj stoke iz članka 1.
ove Odluke na području općine Kupres dužne su se javiti

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi
dok se ne stvore uvjeti za povratak stoke na trenutno
poplavljena i područja ugrožena poplavama.
Ova Odluka ima se objaviti u ˝Službenom glasniku
općine Kupres˝ i na oglasnoj ploči.
Obrazloženje
Katastrofalnim poplavama koje su zahvatile područje
BiH nastala je gospodarska i socijalna šteta širokih
razmjera, te se javila potreba pomoći stanovništvu
pogođenom poplavama. Imajući u vidu da općina Kupres
raspolaže prirodnim resursima, otvara se mogućnost
pomoći stanovništvu pogođenim poplavama na način da
se stoka koja nije uginula u poplavama smjesti na području
općine Kupres, omogući se ispaša iste te da se na taj način
spriječi daljnje ugibanje stoke i nastanak još veće štete.
Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u
dispozitivu.
Broj: 02-44-3-90/14
Kupres, 22.05.2014. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Temeljem članka 39. Statuta Općine Kupres ("Službeni
glasnik općine Kures", broj: 20/08) Općinski načelnik
donosi

ODLUKU
o utrošku financijskih sredstava i raspisivanju
obavijesti o nabavi - tenderu za "Izvođenje radova na
rekonstrukciji prometnice na potezu: "Begovo selo" Š.R.C. "Stožer" - Vrana
I
Odobrava korištenje financijskih sredstava i raspisuje
obavijest - tender za "Izvođenje radova na rekonstrukciji
prometnice na potezu: "Begovo selo" - Š.R.C. "Stožer" Vrana.
II
Obavijest o nabavi - tenderu za "Izvođenje radova na
rekonstrukciji prometnice na potezu: "Begovo selo" -
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Š.R.C. "Stožer" - Vrana raspisati u skladu s Zakonom o
javnim nabavkama.
III
Sredstva za za "Izvođenje radova na rekonstrukciji
prometnice na potezu: "Begovo selo" - Š.R.C. "Stožer" Vrana, planirana su u proračunu Općine Kupres, Kapitalni
izdaci, kod 821-222 - Izdaci za asfaltiranje.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u "Službenom glasniku općine Kupres":
Broj: 02-14-3-792/14
Kupres, 9.6.2014. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
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