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Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o načelima
lokalne samouprave u federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine F BiH“, broj 49/06), i članka 59. stavka
1. Statuta Općine Kupres (Sl. glasnik Općine Kupres“
broj 20/08), Pravila mjesne zajednice općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“ broj:24/10),Općinsko
vijeće Kupres, na sjednici održanoj dana 26.05. 2015.
godine, d o n i j e l o j e

naseljena mjesta: Botun, Brda, Bućovača, Goravci,
Kudilji, Kukavice, Kuta, Mlakva, Mušić, Otinovci,
Gornje Ravno, Donje Ravno, , Vrila, Donje Vukovsko,
Gornje Vukovsko i Zvirnjača.

ODLUKU
o utemeljenju i organizaciji mjesnih zajednica
na području Općine Kupres

Članovi vijeća mjesnih zajednica biraju se prema
teritorijalnom ustroju mjesnih zajednica, te prema broju
mjesnih područja u sastavu mjesne zajednice, kako
slijedi:

II – VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA
Članak 7.

Članak 1.
Ovom Odlukom utemeljuju se mjesne zajednice na
području Općine Kupres, određuje teritorijalni obuhvat
mjesnih zajednica, mjesna područja u sastavu mjesne
zajednice, brojnost i sastav vijeća mjesnih zajednica te
utvrđuje organizacija njihovog rada.
I – ORGANIZACIJA I TERITORIJALNI
OBUHVAT MJESNIH ZAJEDNICA
Članak 2.
U mjesnoj zajednici organizira se i provodi mjesna
samouprava.
Mjesna samouprava podrazumijeva prava građana da
izravno sudjeluju u odlučivanju o određenim lokalnim
poslovima koji neposredno utječu na njihov svakodnevni
život i rad.
Članak 3.
Na području Općine Kupres utemeljuju se mjesne
zajednice kako slijedi:
a)
Mjesna zajednica I -Sjeverozapadni Kupres
b)
Mjesna zajednica II- Središnji Kupres
c)
Mjesna zajednica III-Jugoistočni Kupres.

a)
Vijeće Mjesne zajednice I-Sjeverozapadni
Kupres ima ukupno 9 članova koji se biraju po sljedećim
mjesnim područjima:
Mjesno područje Bajramovci, Mrđenovci (dio),
Šemenovci (dio) i Omar
2 člana
Mjesno područje Stražbenica, Mrđebare
1 člana
Mjesno područje Blagaj,Rastičevo i Suhova.
2 člana
Mjesno područje Zlosela, Bili Potok
2 člana
Mjesno područje Osmanlije i Olovo
2 člana
b)
Vijeće Mjesne zajednice II- Središnji Kupres ima
ukupno 11 članova koji se biraju po sljedećim mjesnim
područjima:
Mjesno područje Begovo Selo, Odžak
2 člana
Mjesno područje „Grad Kupres“
4 člana
Mjesno područje Novo naselje, i Viline Kuće
2 člana
Mjesno područje vikend naselja Čajuša 1 i
Čajuša 2
1 član
Mjesno područje Rilić, Zanaglina, Donji
Malovan i Gornji Malovan
2 člana

Članak 4.
Mjesna zajednica I-Sjeverozapadni Kupres obuhvaća
sljedeća naseljena mjesta: Bajramovci, Bili Potok, Blagaj,
Mrđenovci (dio), Mrđebare, Olovo, Omar, Osmanlije,
Rastičevo, Suhovu, Stražbenicu, Šemenovci (dio) i
Zlosela.
Članak 5.
Mjesna zajednica II-Središnji Kupres obuhvaća
područje općine Kupres utvrđeno regulacijskim planom
(„Grad Kupres“), te naseljena mjesta Begovo Selo,
vikend naselja Čajuša 1 i Čajuša 2, Gornji Malovan,
Donji Malovan ,Novo naselje, Odžak, Rilić, Viline kuće
i Zanagline.
Članak 6.
Mjesna zajednica III-Jugoistočni Kupres

obuhvaća

c)
Vijeće Mjesne zajednice III.-Jugoistočni Kupres
ima ukupno 11 članova koji se biraju po sljedećim mjesnim
područjima:
Mjesno područje Zvirnjača, D.Ravno, G.Ravno
i Mušić
3 člana
Mjesno područje Botun, Otinovci i Goravci
3 člana
Mjesno područje Bućovaća, D.Vukovsko,
G.Vukovsko i Kudilji
2 člana
Mjesno područje Kukavice, Kuta i Mlakva
2 člana
Mjesno područje Vrila i Brda
1 član
Članak 8.
Djelokrug rada mjesnih zajednica, njihova tijela i izbor
članova, nadzor i kontrola rada, sredstva i financijsko
poslovanje, stručni i administrativno tehnički poslovi
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i način rada utvrđeni su u Pravilima mjesne zajednice
i shodno se primjenjuju na svaku utemeljenu mjesnu
zajednicu.
III – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka
o utemeljenju i organizaciji mjesnih zajednica na području
općine Kupres broj: 01-14-99/09 od 22.06.2009.godine
(„Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 22/09)
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku Općine Kupres».
Broj: 01-05-1-36/15
Kupres, 26.05.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka VI. 4. c) Ustava Federacije BIH
(„Službene novine F BIH“, broj: 1/94, 13/97,16/02, 22/02,
52/02, 18/03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05,
32/07-ispravka i 88/08) i članka. 8. stav 3. alineja 7. i 13.
stav 2. alineja 8. Zakona o načelima lokalne samouprave
u Federaciji BiH („Službene novine F BIH“, broj:
49/06,51/09), članka 12. 21. i 22. Zakona o prekršajima
Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 63/14)
i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni glasnik
općine Kupres“, br. 20/08) Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 26.05.2015.godine, d o n i j e l o
je
ODLUKU
o visini naknade za korištenje javnih površina za
izgradnju podzemnih i nadzemnih instalacija,
uređaja i opreme na području Općine Kupres
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet odluke)
Ovom Odlukom utvrđuju se javne površine, njihova
namjena, uvjeti i način davanja i visina naknade za
njihovo korištenje po osnovu izgradnje i izgrađenih
podzemnih i nadzemnih instalacija, uređaja i opreme,
nadzor nad provođenjem ove Odluke i druga pitanja od
značaja za ustupanje javnih površina.
Članak 2.
(Pojam javnih površina)
Pod javnim površinama u smislu ove Odluke
podrazumjevaju se: pločnici, trgovi, ulice, skverovi,

parking prostori, javne zelene površine, parkovi, travnjaci,
riječne obale i obale potoka, dječija igrališta, otvoreni i
slobodni prostori između i oko stambenih, stambenoposlovnih i javnih objekata, neuređene javne površine,
izgrađeno i neizgrađeno gradsko i ostalo građevinsko
zemljište i druge javne površine, kao i ostalo zemljište u
vlasništvu, posjedu ili raspolaganju Općine – u daljnjem
tekstu javne površine.
Ova Odluka se ne primjenjuje na postavljanje ili
popravak podzemnih ili nadzemnih instalacija ukoliko se
postavljanje ili popravak vrši u svezi vodovodne mreže,
fekalne i oborinske kanalizacije i ostalih instalacija koje
služe za pružanje komunalnih usluga sukladno Zakonu o
komunalnim djelatnostima (“Narodne novine HBŽ”, broj
2/06).
Članak 3.
(Namjena javnih površina)
Javna površina u smislu ove Odluke može se koristiti za
popravak, građenje, korištenje već izgrađenih, podzemnih
i nadzemnih instalacija (vodovodne, kanalizacijske,
elektroenergetske, kablovske, telekomunikacijske i druge
instalacije), uređaja i opreme.
Članak 4.
(Obveznik plaćanja naknade)
(1) Javne površine u smislu ove Odluke, se mogu
ustupati na korištenje pravnim i fizičkim osobamavlasnicim odnosno investitorima ( u daljem tekstu:
korisnicima),navedenih instalacija, uređaja i opreme.
(2) Obveznik plaćanja naknade za korištenje javnih
površina iz članka 2. ove Odluke je vlasnik odnosno
investitor instalacija,
uređaja i opreme, koji radi
ostvarivanja svojih poslovnih interesa, odnosno obavljanja
djelatnosti ima potrebu za postavljanjem ili popravkom
podzemnih instalacija prokopavanjem javne površine.
Isti je obvezan podnijeti zahtjev za odobrenje nadležnoj
općinskoj Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje (u
daljnjem tekstu nadležno tijelo uprave).
(3) Pravna ili fizička osoba uz podneseni zahtjev za
odobrenje iz stavka 2. ovog članka, pored dokumentacijepriloga propisanih pozitivnim zakonskim odredbamaZakonom o građenju, obvezna je priložiti:
-idejno rješenje,
-dužinu trase podzemnih, odnosno nadzemnih
instalacija,
-vrijeme obavljanja radova,
-zahtjevani rok izvođenja radova,
-Rješenja o utvrđenoj naknadi za korištenje
(jednokratnoj i godišnjoj) sa dokazom/ima o uplati.
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II. UVJETI I NAČIN DAVANJA NA
KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 5.
(Nadležnost)
(1) Postavljanje ili popravak,
podzemnih i
nadzemnih instalacija (vodovodne, kanalizacijske,
elektroenergetske, kablovske, telekomunikacijske i druge
instalacije), uređaja i opreme na javnim površinama iz
ove odluke može se vršiti samo po dobivanju odobrenja
za gradnju sa propisanim uvjetima, izdanog od nadležnog
tijela uprave, kojim će se pored radova koji se obavljaju
odrediti:
visina naknade za korištenje javne površine
(postavljanje ili popravak),
način uplate naknade,
vrijeme u kojem će se radovi obavljat ako se
prokopava kolovoz,
rok završetka radova,
rok u kojem se mora uklonit preostali material,
rok u kojem se javna površina mora dovesti u
prvobitno stanje
(2) Odobrenje za građenje na javnim površinama
iz članka 2. ove Odluke po osnovu izgradnje podzemnih
i nadzemnih instalacija (vodovodne, kanalizacijske,
elektroenergetske, kablovske, telekomunikacijske i druge
instalacije), uređaja i opreme donosi Općinski načelnik
putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje,
a Rješenje o utvrđivanju naknade/a donosi općinski
načelnik.
(3) U postupku izdavanja odobrenja za građenje
podzemnih i nadzemnih instalacija, uređaja i opreme,
Služba za komunalne poslove nadležna je izdavati
suglasnost i pravo korištenja na temelju lokacijske
dozvole odnosno informacije odnosno lokacije ucrtane
trase na ažurnoj geodetskoj podlozi.
Članak 6.
(Obveza prijave izgrađenih instalacija)
Vlasnici instalacija, uređaja i opreme iz članka 3. ove
Odluke, izgrađenih na javnim površinama iz članka 2. ove
odluke, prije donošenja ove odluke, dužni su u roku od 3
mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, dostaviti
Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje, geodetski
snimak izgrađenih instalacija u analognom i/ili digitalnom
obliku.
Ukoliko vlasnici instalacija iz stava 1. ovog članka ne
dostave geodetski snimak izgrađenih instalacija, uređaja
i opreme, donijeti će se po službenoj dužnosti rješenje
o naknadi za korištenje javnih površina na temelju do
tada utvrđenih činjenica u postupku, (dokumentacije,
svjedoka, direktno mjerenje na terenu od strane ovlaštenih
službenika Službe, do dana izdavanja rješenja, izmjerenih
dužina-površina i dr. ), za tekuću i svaku narednu godinu.
Postupak utvrđivanja činjenica (dokumentacije,
svjedoka, i dr.) obavljat će se dok se postupak ne okonča,
te će se usklađeni podaci sa terenom za svaku narednu
godinu utvrđivati novim rješenjem, sa dopunjenim
podacima.

Za izgrađene instalacije, uređaje i opremu iz članka
3. ove Odluke za koje vlasnici u gore navedenom roku
tj. od 3 mjeseca ne dostave geodetski snimak izvedenihpostavljenih instalacija, nadležna služba navedene
instalacije neće uzeti u obzir prilikom izrade prostorno
planske dokumentacije, niti će biti tretirane kao postojeće
prilikom izdavanja odobrenja za građenja na tom
lokalitetu a nadležna općinska inspekcija bit će upućena
na postupanje.
Članak 7.
(Sadržaj rješenja)
Rješenje o naknadi za korištenje javnih površina
sadrži:
a) ime i adresa donosioca rješenja, (Općinski načelnik)
b) ime i adresa korisnika javne površine,
c) Jedinstveni matični broj korisnika, odnosno
identifikacijski broj korisnika,
d) veličinu javne površine izraženu u odgovarajućoj
mjernoj jedinici koja se daje na korištenje,
e) svrhu u koju će se koristiti zemljište,
f) visinu naknade na godišnjem nivou ,
g) uvjeti i način plaćanja naknade kao i druge odredbe.
Protiv upravnih akata Općinskog načelnika iz stava 1.
ovog člana u drugom stupnju rješava Drugostupanjsko
stručno povjerenstvo Općinskog vijeća Kupres.
III. NAKNADE
Članak 8.
(Način obračuna)
Vlasnici instalacija, uređaja i opreme obavezni su
plaćati naknadu za korištenje javnih površina iz člana 2.
ove Odluke.
1.
Jednokratno-prilikom izdavanja odobrenja za
građenje.
2.
Za svaku godinu unaprijed, za već izgrađene
(postojeće instalacije, uređaje i opremu kako je navedeno
u ovoj Odluci), kao i novoizgrađene.
Naknada za prvu godinu korištenja javnih površina
obračunava se od dana donošenja ove Odluke i/ili
Odobrenja za građenje do 31.12. tekuće godine, a za svaku
narednu godinu korištenja naknada će se obračunavati
novim rješenjem (sa dopunjenim podacima –činjenicama
utvrđenim u postupku (mjerenjem i dr.), ukoliko u
dostavljenom geodetskom elaboratu nisu obuhvaćene sve
javne površine koje se koriste) za period od 01.01. do
31.12. naredne godine.
Članak 9.
(Obračun naknada)
Naknada za korištenje javnih površina obračunava se
za period od godinu dana:
a)
Zapodzemneinadzemnevodovodne,kanalizacijske,
elektroenergetske, kablovske, telekomunikacijske i druge
instalacije, po dužnom metru;
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b)
Za antenske, elektronske, telefonske i druge
slične priključke, uređaje i opremu, po komadu, odnosno
kvadratnom metru javne površine koja se koristi;
c)
Za izgradnju priključaka industrijskih i
privrednih subjekata na javne ceste i nerazvrstane ceste
od prioritetne prometne važnosti po kvadratnom metru
javne površine;

rješenjem za odgovarajući mjesec-e ukoliko je u zahtjevu
traženo postavljanje u trajanju kraćem od 6 mjeseci. Za
period duži od 6 mjeseci obračunava se puna tekuća
godinu.

Članak 10.
(Visina naknada)

Naknada za korištenje javnih površina iz članka 3. ove
Odluke, plaća se unaprijed za jednu godinu korištenja u
jednokratnom iznosu, izuzev odredbi navedenih u članku
10. stavak b) i e).

Visina naknade za prokopanu javnu površinu radi
postavljanja ili popravak podzemnih instalacija utvrđuje
se u visini od 20 KM po m² prokopane javne površine,
a 3,00 KM po m dužnom za postavljanje (popravak)
nadzemnih instalacija.
Naknada iz prethodnog stavka plaća se jednokratnoprilikom izdavanja odobrenja za građenje.
Visina naknade za korištenje javnih površina na
godišnjem nivou iznosi: (za već izgrađene, kao i
novoizgrađene)
a)
za izgradnju podzemnih i nadzemnih
elektroenergetskih, kablovskih i drugih instalacija
postavljenih na javnoj površini (podzemno) ili iznad
javne površine u I. ,II. i III. zoni, gradskog građevinskog
zemljišta iznosi 3,00 KM /1m1 – po metru dužnom,
odnosno 1,00 KM /1m1, po metru dužnom postavljene
instalacije na javnoj površini (podzemno) ili iznad javne
površine (nadzemno) na ostalom prostoru općine Kupres.
b)
za antenske stupove mobilne telekomunikacije
i druge antenske, elektronske, telefonske i druge slične
priključke, trafostanice, uređaje i opremu po komadu
iznosi 1000 KM /kom.mjesečno, i to za zemljište površine
do 150 m²,
- a za zemljište površine preko 150 m², mjesečna naknada
za korištenje ( pod stavkom b) navedenih instalacija,
uređaja i opreme) iznosi 8,00 KM/m²/mjesečno,
Za naknadu navedu pod stavkom b) može se načiniti
ugovor kojeg zaključuju vlasnik - investitor i Načelnik
općine u ime Općine Kupres.
Ugovor se zaključuje na period od 5 godina s
mogućnošću obnavljanja s tim da se naknada za svaku
narednu godinu mora izmiriti najkasnije do 31.12. tekuće
godine. U istom se obvezno navodi da se navedeno
zemljište-nekretnina ne može davati u podzakup, bez
suglasnosti Općine Kupres.
c)
za postavljanje reklamnih znakova na javnoj
površini izvan obuhvata cestovnog zemljišta na godišnjem
nivou iznosi 50 KM/1 m².
za izgradnju priključaka industrijskih i
d)
gospodarskih subjekata na javne ceste i nerazvrstane
ceste od prioritetne prometne važnosti izvan obuhvata
cestovnog zemljišta na godišnjem nivou iznosi 4 KM /1
m².
e)
za postavljanje kioska te drugih pokretnih
privremenih jednostavnih građevina (koji služe za
obavljanje djelatnosti) na javnoj površini plaća se naknada
za korištenje u iznosu 100,00 KM/mjesečno i utvrđuje se

Članak 11.
(Način plaćanja)

Članak 12.
(Naplata naknade)
(1) Po prijemu Rješenja o naknadi za korištenje
javnih površina, korisnik je obavezan donosiocu rješenja
u roku od 15 dana priložiti dokaz o uplati naknade za
korištenje javnih površina.
(2) U cilju praćenja naplate, jedan primjerak
rješenja za korištenje javnih površina dostavlja se Službi
za financije.
(3) U slučaju da obveznik plaćanja naknade ne
izvrši uplatu svoje obveze, Općinski pravobranitelj po
prijedlogu Službe za finansije pokrenuti će postupak za
naplatu.
Članak 13.
(Namjena sredstava)
Sredstva ostvarena od naknada za korištenje javnih
površina uplaćuju se na račun Općine Kupres i čine
prihod proračuna općine, služe za financiranje izgradnje
komunalne infrastrukture, te u druge svrhe neophodne
za funkcioniranje organa uprave općine Kupres sukladno
usvojenom proračunu općine Kupres.
IV. NADZOR
Članak 14.
(Nadzor nad provođenjem odredaba odluke)
Poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem ove
Odluke u oblasti urbanizma i građenja, te komunalnih
poslova vrši/e općinski građevinski, urbanistički i
komunalni inspektor.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 15.
(Kaznene odredbe)
Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 KM –
10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako
postupi suprotno odredbama ove Odluke i to:
postavlja podzemne ili nadzemne instalacije bez
pribavljenog odobrenje za građenje od nadležnog tijela,
ne ukloni preostali materijal sa javne površine po
završetku radova,
ne dovede javnu površinu u prvobitno stanje u
određenom roku utvrđenom u odobrenju za građenje,
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ne plaća naknadu utvrđenu aktima donešenim/
zaključenim na temelju ove Odluke.
Za prekršaj iz prethodnog članka kaznit će se:
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom od 2500,00 – 5000,00 KM,
osoba koja obavlja samostalnu
poslovnu djelatnost-obrt u iznosu od 3000,00
KM - 6000,00 KM,
fizička osoba od 1500,00 do 3000,00 KM.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.
Temeljem ove Odluke izvršit će se pravo brisanja
posjeda na zemljištu iz članka 1. Ove odluke.
Članak 3.
Na zemljištu iz članka 1. ove Odluke uspostavlja se u
katastru općine Kupres stanje upisa Nositelja prava Župa
Svete obitelji-Kupres sa 1/1 dijela.
Članak 4.

Članak 16.
(Prestanak važenja prijašnje Odluke)

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

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka
o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje ili
popravak podzemnih i nadzemnih instalacija u gradu
Kupresu, Broj:01-23-1-183/11 od 25.10.2011.god.
(“Službeni glasnik općine Kupres”, broj:27/11)

Broj: 01-31- 1-38/15
Kupres, 26.05. 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Članak 17.
(Stupanje na snagu)

Na temelju članka 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj: 20/08) i članka 13. Odluke
o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna visine
rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta
za 2015. godinu broj:01-23-14-10/15 od 19.03.2015.,
Općinsko vijeće Kupres, na sjednici održanoj dana 26.05.
2015. godine, d o n o s i

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku općine
Kupres”.
Broj: 01-02-1-40/15
Kupres , 26.05.2015.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

ODLUKU
o građevinama od općeg interesa
za općinu Kupres
Članak 1.

***
Temeljem članka 13. stavak 2. točka 5. Zakona o
načelima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“
broj:49/06) i 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 26.05.2015.godine d o n o s i
ODLUKU
o brisanju prava posjeda
Članak 1.
Briše se pravo posjeda na zemljištu označenom kao:
- k.p. 1025 zv.“Groblje“, Groblje-Mezarje, u površini
od 5000 m2, upisana u posjedovni list broj: 191 k.o.
Kupres na općinu Kupres i
- k.p. 1024/3 zv. „Strana“, oranica/njiva 3. i 4. klase,
u površini 11295 m2, upisana u posjedovni list broj: 191
k.o. Kupres na općinu Kupres

Ovom odlukom određuju se vrste građevina čija je
gradnja od općeg interesa za općinu Kupres.
Članak 2.
Građevine čija je izgradnja od općeg interesa za općinu
Kupres smatraju se:
1.
stambeni objekti koji se planiraju graditi/
izgrađeni na zemljištu kojih su vlasnici jedno od bračnih
parova od kojih je barem jedno mlađe od 40 godina i kojih
barem jedno ima neprekinuto prebivalište na području
općine Kupres 3 godine, računajući unatrag od dana
donošenja ove odluke, a ti stambeni objekti se grade radi
rješavanja stambenog pitanja i nisu namijenjeni daljnjoj
prodaji;
2.
gospodarski objekti (proizvodni,poslovni) koji
se planiraju graditi na zemljištu kojih su vlasnici jedno
od bračnih parova od kojih je barem jedno mlađe od 40
godina i kojih barem jedno ima neprekinuto prebivalište
na području općine Kupres 3 godine, računajući unatrag
od dana donošenja ove odluke, a ti gospodarski objekti se
grade radi samozapošljavanja jednog ili oba bračna druga
i nisu namijenjeni daljnjoj prodaji;
3.
pomoćni objekti objekata iz točke 1. i 2. ovog
članka.
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Članak 3.
Ukoliko u roku od 10 godina od dana izgradnje objekata
iz članka 2. ove Odluke budu prodani, ili se njima bude
raspolagalo na način drugačiji od predviđenog odredbama
ove Odluke, vlasnik objekta gubi pravo na sve povlastice
koje ima temeljem ove odluke. Postupak povrata
uplaćenih sredstava pokreće rješenjem nadležna općinska
služba za financije na prijedlog nadležne općinske službe
za graditeljstvo i katastar koje su dužne voditi posebnu
evidenciju o izdanim rješenjima po ovoj Odluci te reagirati
u slučaju kršenja odredaba ove Odluke. Vlasnik objekta
iz članka 2. ove Odluke i budući vlasnik ili korisnik tog
objekta solidarno odgovaraju općini Kupres za plaćanje
svih naknada kojih su bili oslobođeni temeljem odredbi
ove ili drugih odluka općine Kupres.

Temeljem članka 13. stavak 2. točka 5. Zakona o
načelima lokalne samouprave („Sl.Novine F BiH“, br.
49/06 i članka 25. stavak 1. točke 2.,7. i 26. Statuta općine
Kupres, („Službeni glasnik općine Kupres“, broj 20/08),
Općinsko vijeće Kupres, na svojoj 18. redovnoj sjednici
održanoj dana 26.05.2015. godine d o n o s i
ODLUKU
o brisanju prava posjeda
I
Briše se pravo posjeda na zemljištu označenom kao:
k.p. br. 578/1 zv. „Stoljanićeva kosa“, pašnjak 3.
klase, u površini od 2271250 m2, upisana u posjedovni
list broj: 146 K.O. Malovan, na ŠIPAD „JANJ“ OOUR
KUPRES.

Članak 4.
II
Naknade koje se obračunavaju sukladno Zakonu o
građevinskom zemljištu na temelju gore navedene Odluke
broj:01-23-14-10/15 od 19.03.2015. imaju se obračunati i
naplatiti u 100%-om iznosu. Općinski načelnik će putem
nadležne Općinske službe za financije posebnim rješenjem
na zahtjev investitora uz koji obvezno prilaže dokaz o
starosti,dokaz o bračnom drugu, dokaz o prebivalištu na
području općine Kupres unatrag tri godine, te potvrdu o
izmirenim obvezama prema općini Kupres u skladu sa
ovom Odlukom utvrditi povrat novca u iznosu od 80% od
ukupnog uplaćenog iznosa koji se ima u roku od 48 sati
od donošenja rješenja uplatiti na račun investitora.

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

Članak 5.
Povrat novca u iznosu od 80% u proračunu općine
Kupres ima se knjižiti kao poticaj mladim bračnim
parovima čiji je cilj rješavanje stambenog pitanja kao i
samozapošljavanje na području općine Kupres.
Članak 6.

Broj: 01-31-1-39/15
Kupres, 26.05.2015.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Ova Odluka se primjenjuje po svim odlukama na
temelju kojih se obračunavaju navedene naknade sukladno
Zakonu o građevinskom zemljištu do stavljanja članka 13.
Odluke o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna
visine rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta
za 2015. godinu broj:01-23-14-10/15 od 19.03.2015. van
snage.

Na temelju članka 37 Zakona o Proračunu u FBiH ( “
Službene novine FBiH br.102/13) članka 13. Zakona o
načelima lokalne samouprave u FBiH ( “ Službene novine
FBiH , br.49/06” ) i članka 25. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres br. 20/08“),Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj dana 26.05. 2015.
godine d o n o s i

Članak 7.

ODLUKU
o usvajanju završnog računa Proračuna
općine Kupres za 2014.god.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ima se
objaviti na oglasnoj ploči općine Kupres i u ˝Službenom
glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-23-14-35/15
Kupres, 26.05.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Članak 1.
Usvaja se završni račun Proračuna općine Kupres za
2014.godinu sa:
- ukupnim prihodima od ......................2.471.958 KM
- ukupnim rashodima od.......................2.431.445 KM
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Članak 2.
Višak prihoda u odnosu na rashode iznosi 40.513
KM. Ova razlika prihoda nad rashodima pokriti će dio iz
neraspoređenih rashoda iz prethodnih godina.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku općine Kupres
Broj: 01-14-2-34/15
Kupres, 26.05. 2015.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 105.stavak 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu HBŽ („Narodne novine HBŽ“
broj: 2/10) i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj dana 26.05. 2015. godine
donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje
javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost Općinskom načelniku
za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
Članak 2.
Ova prethodna suglasnost obuhvaća sve poljoprivredno
zemljište obuhvaćeno Programom gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem na području općine Kupres
broj: 01-24-1-133/10 od 28.07.2010. godine te odlukom
o izmjenama Programa gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem na području općine Kupres broj 01-24-280/13 od 16.05.2013. godine, a koje do dana donošenja
ove Odluke nije dano u zakup u skladu s pozitivnim
zakonskim propisima te se nalazi u vlasništvu i posjedu
države.
Članak 3.
Obvezuje se Povjerenstvo za provođenje javnog
natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup
da prilikom vrednovanja ponuda obvezno u skladu
sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu HBŽ pravo
prvenstva zakupa utvrdi po sljedećem redu:
1.
obiteljsko
poljoprivredno
gospodarstvo,
sa područja općine Kupres, čija je glavna djelatnost
stočarska proizvodnja koja je glavni izvor prihoda za
gospodarstvo,

2.
fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom
sjemenskog i sadnog materijala, s prebivalištem odnosno
sjedištem na području općine Kupres
3.
branitelji koji su upisani u registar poljoprivrednih
gospodarstava i koji se bave poljoprivrednom
proizvodnjom kao glavnom djelatnosti,
4.
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje
se bavi ostalim vrstama poljoprivredne proizvodnje kao
glavnom djelatnosti i izvorom prihoda za gospodarstvo sa
područja općine Kupres,
5.
poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili
zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup,
6.
poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili
zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup
Članak 4.
Obvezuje i ovlašćuje se Povjerenstvo za utvrđivanje
početne cijene za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države koje imenuje Općinski načelnik
da zavisno od namjene korištenja, lokacije i drugih
ekonomskih uvjeta utvrdi minimalne početne cijene u
skladu s pozitivnim zakonskim propisima.
Članak 5.
Obvezuje se Povjerenstvo za provođenje javnog
natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup da
nakon što je utvrdilo pravo prvenstva zakupa po čl. 3 ove
Odluke i po čl. 104. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
HBŽ prilikom vrednovanja ponuda bodovanje izvrši na
sljedeći način:
1.
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, sa
područja općine Kupres, čija je glavna djelatnost stočarska
proizvodnja koja je glavni izvor prihoda za gospodarstvo
……………..….......................................………7 bodova
2.
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje
se bavi ostalim vrstama poljoprivredne proizvodnje kao
glavnom djelatnosti i izvorom prihoda za gospodarstvo sa
područja općine Kupres…………………………..3 boda
3.
do 5 krava…………………………….....3 boda
4.
od 6-10 krava……………………………4 boda
5.
od 11-20 krava……………………….5 bodova
6.
od 21-40 krava……………………….6 bodova
7.
od 41-80 krava……………………….7 bodova
8.
više od 80 krava….……………..…….8 bodova
9.
do 50 ovaca i koza.………...……………3 boda
10. od 51-100 ovaca i koza.………...……….4 boda
11. od 101-200 ovaca i koza….…………..5 bodova
12. od 201-400 ovaca i koza….…………..6 bodova
13. od 401-800 ovaca i koza...……………7 bodova
14. više od 800 ovaca i koza……………...8 bodova
15. do 5 svinja……..……………………0.5 bodova
16. od 5-10 svinja……………………………1 bod
17. od 11-20 svinja…………………………2 boda
18. od 21-50 svinja…………………………3 boda
19. više od 50 svinja……….………………4 boda
20. 2 -5 konja…………………………0.5 bodova
21. 6-10 konja…………………………….......1 bod
22. više od 10 konja………………………....2 boda
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23. od 200-500 peradi…………………0.5 bodova
24. od 501-1000 peradi………………………1 bod
25. više od 1000 peradi…………………1.5 bodova
26. 1 traktor s priključcima…………..…0.5 bodova
27. 2 traktora s priključcima……………….....1 bod
28. 3 i više traktora s priključcima…………2 boda
29. ostala mehanizacija (kombajni,kamioni)…1 bod
30. fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom
sjemenskog i sadnog materijala, s prebivalištem odnosno
sjedištem na području općine Kupres……………4 boda
31. branitelji koji su upisani u registar poljoprivrednih
gospodarstava i koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom
kao glavnom djelatnost ........….... 5 bodova
32. mladi poljoprivrednici do 40 godina starosti
koji se bave poljoprivredom i kojima je poljoprivredna
proizvodnja glavni izvor prihoda………………5 bodova
33. poljoprivrednici koji imaju do troje djece za
svako dijete…..………………………………….2 boda
34. poljoprivrednici koji imaju četvero i više djece
za svako dijete……………………..………….3 boda
35. proizvodnja ekološke hrane…………….2 boda
36. obrtnici koji posjeduju rješenje za obavljanje
poljoprivrede kao srodne djelatnosti ili rješenje o upisu
u sudski registar čija je glavna djelatnost poljoprivredna
proizvodnja…..............................................……….1 bod
37. poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili
zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup………
……………………………………………………4 boda
38. poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili
zakupu bliže zemljištu u natječaju ….................. 3 boda
39. poljoprivrednici s područja općine Kupres koji
nemaju zemljišta u zakupu…………................….3 boda
40. pravne osobe kojima je glavna djelatnost
poljoprivredna proizvodnja, imaju bar dva zaposlena
djelatnika s područja općine Kupres, a nemaju zemljišta
u zakupu……...................................................…...4 boda
41. pravne osobe kojima je glavna djelatnost
poljoprivredna proizvodnja i imaju više od 5 zaposlenih
djelatnika s područja općine Kupres……...……6 bodova
Odredbe ovog članka gdje su navedene životinje
odnose se na broj odraslih grla, a u slučaju tova životinja
na broj grla na početku tova.

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 26. svibnja 2015. godine
donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova
Općinskog izbornog povjerenstva
I
U Općinskog izbornog povjerenstva imenuju se :
1.
Marica Vrgoč- predsjednica
2.
Stanko Janjić- član
3.
Šaćir Mešan- član
II
Rješenje stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti
od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a objavit će
se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-05-6-43/15
Kupres; 26.05.2015. 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 26. svibnja 2015. godine donijelo je
R J E Š E NJ E
o razrješenju članova
Općinskog izbornog povjerenstva
I

Članak 6.
Zadužuju se nadležne Općinske službe da prilikom
pripreme Javnih natječaja za davanje u zakup
poljoprivrednog zemljišta formiraju table od 10-15 ha gdje
je god to moguće zbog lakše i jednostavnije konkurentnosti
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Zbog isteka mandata razrješuju se članovi Općinskog
izbornog povjerenstva i to :
1.
Marica Vrgoč- predsjednica
2.
Stanko Janjić- član
3.
Zijada Horozović- član
II

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u Službenom glasniku općine Kupres.

Rješenje stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti
od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a objavit će
se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

Broj: 01-24-1-37/14
Kupres, 26.05. 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Broj: 01-05-6-42/15
Kupres; 26.05.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
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Na osnovi člana 195. stav (1), a u vezi sa članom 206.
stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik
BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, i 93/09) i člana 2.12 stav
(5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine“, 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, 18/13 i 7/14)
postupajući po zahtjevu za davanje suglasnosti na akt
o razrješenju predsjednika i članova Općinske izborne
komisije Kupres, Centralna izborna komisija BiH je na
38. sjednici, održanoj 17.06.2015. godine d o n i j e l a

S tim u vezi, Centralna izborna komisija Bosne i
Hercegovine je, na osnovu člana 2.9 stav (1) točka 17.,
a u vezi člana 2.12 stav (6) i člana 2.15 stav (3) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine, odlučila kao u dispozitivu
ovog Rješenja.
Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja dozvoljena
je žalba. Žalba se podnosi u Apelacionom odjelu Suda
Bosne i Hercegovine u roku od dva dana od dana prijema
ovog Rješenja preko Centralne izborne komisije Bosne i
Hercegovine, u skladu sa članom 6.9 stav (1) i stav (2)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

DOPUNSKO RJEŠENJE
Ne daje se suglasnost na Rješenje Općinskog vijeća
Kupres broj:01-05-6-42/15 od 26.05.2015. godine, u
dijelu kojim se dužnosti u članstvu Općinske izborne
komisije Kupres (FBiH), razrješava:

Broj: 06-1-07-1-258/15
Sarajevo, 17.06.2015. godine
Predsjednik
Dr. Ahmet Šantić

1. Zijada Horozović, zamjenska članica
Obrazloženje
Općinsko vijeće Kupres je aktom broj:01-05-6-48/15
od 03.06.2015. godine, zatražilo je od Centralne izborne
komisije Bosne i Hercegovine suglasnost na Rješenje o
razrješenju članova Općinske izborne komisije Kupres
(FBiH) broj 01-05-6-42/15 od 26.05.2015. godine,
kojim se Marica Vrgoč, Stanko Janjić i Zijada Horozović
razrješavaju dužnosti u članstvu Općinske izborne
komisije Kupres (FBiH), zbog isteka mandata na koji su
imenovani.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je,
razmatrajući predmetno Rješenja utvrdila da su ispunjeni
uslovi za davanje suglasnosti na razrješenje Marice Vrgoč
i Stanka Janjića, jer je uvidom u evidencije koje se vode u
Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine utvrđeno
da je Marici Vrgoč mandat istekao 26.03.2015. godine, te
da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u
skladu s odredbom člana 2.15 stav (2) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine, dala suglasnost na imenovanje
Stanka Janjiića i Zijade Horozović za zamjenske članove
rješenjem broj: 06-1-07-1-17/14 od 17.07.2014. godine.
S obzirom da je Zijada Horozović imenovana u skladu
sa odredbom člana 2.15 stav (2) Izbornog zakona Bosne
i Hercegovine, te da u skladu sa odredbom člana 2.15
stav (3) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, mandat
zamjenskom članu traje do povratka redovnog člana,
odnosno do izbora novog člana po postupku propisanom
članom 2.12 stav (59 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
i da Centralna izborna komisija BiH nije dala suglasnost
na imenovanje Šaćira Mešana za člana Općinske izborne
komisije Kupres (FBiH), zbog neispunjavanja uslova
propisanih članom 2. stav (1) točka (b) Uputstva o
utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanja članova
izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i
Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 09/10, 37/10
i 74/11), nisu ispunjeni uslovi za razrješenje Zijada
Horozović, a do ispunjena uslova iz člana 2.15 stav (3)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

***
Na osnovi člana 195. stav (1), a u vezi sa članom 206.
stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik
BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, i 93/09) i člana 2.12 stav
(5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine“, 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, 18/13 i 7/14)
postupajući po zahtjevu za davanje suglasnosti na akt o
imenovanju predsjednika i članova Općinske izborne
komisije Kupres, Centralna izborna komisija BiH je na
38. sjednici, održanoj 17.06.2015. godine d o n i j e l a
DOPUNSKO RJEŠENJE
Ne daje se suglasnost na Rješenje Općinskog vijeća
Kupres broj: 01-05-6-43/15 od 26.05.2015. godine,
u dijelu kojim se na dužnost člana Općinske izborne
komisije Kupres (FBiH), imenuje:
1. Šaćir Mešan, član
Obrazloženje
Općinsko vijeće Kupres je aktom broj: 01-05-6-48/15
od 03.06.2015. godine, zatražilo je od Centralne izborne
komisije Bosne i Hercegovine suglasnost na Rješenje o
imenovanju članova Općinske izborne komisije Kupres
(FBiH) broj 01-05-6-43/15 od 26.05.2015. godine, kojim
se, između ostalih imenuje Šaćir Mešan na dužnost u
člana Općinske izborne komisije Kupres (FBiH), uz koji
je priložena dokumentacija u smislu člana 10. stav (1)
Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju
članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u
Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 09/10,
37/10 i 74/11). (U daljem tekstu: Uputstvo).
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je,
razmatrajući dokumentaciju koju je dostavavilo Općinsko
vijeće Kupres, a koja se odnosi na imenovanje naprijed
navedenog lica, utvrdila da je ista kompletna u smislu
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člana 10. stav (1) Uputstva i da je Općinsko vijeće Kupres
postupilo u skladu sa odredbom člana 2.12 stav (5)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Uputstva.
Razmatrajući navedeni akt imenovanja Centralna
izborna komisija BiH je utvrdila da imenovani član
Općinske izborne komisije Kupres (FBiH), Šaćir Mešan,
ne ispunjava uslove propisane članom 2. stav (1) točka
(b) Uputstva, jer nema završen pravni fakultet, odnosno
VII/1 stepen stručne spreme društvenog smjera ili
završenu višu školu odnosno VI/1 stepen stručne spreme
društvenog smjera. Također, uvidom u presjek Centralnog
biračkog spiska na dan 05.05.2015. godine, je utvrđeno
da općina Kupres (FBiH) ima 3.542 upisana birača, čime
nisu ispunjeni uslovi za davanje suglasnosti izuzetka
propisanog odredbom člana 3. stav (2) Uputstva.
Kako je članom 10. stav (2) Uputstva propisanom da
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine daje
pismenu suglasnost na odluku o imenovanju članova
izborne komisije, ukoliko su ispoštovane procedure iz
člana 7. Uputstva i ukoliko izabrani kandidat ispunjava
propisane uslove, to je primjenom člana 2.9 stav (1) točka
17, a u vezi člana 2.12 stav (5) izbornog zakona Bosne i
Hercegovine i člana 10 stav (2) Uputstva o utvrđivanju
kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije
osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, riješeno
kao u dispozitivu.
Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja dozvoljena
je žalba. Žalba se podnosi u Apelacionom odjelu Suda
Bosne i Hercegovine u roku od dva dana od dana prijema
ovog Rješenja preko Centralne izborne komisije Bosne i
Hercegovine, u skladu sa članom 6.9 stav (1) i stav (2)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Broj: 01-07-1-258/15
Sarajevo, 17.06.2015. godine
Predsjednik
Dr. Ahmet Šantić
***
Na osnovu člana 195. stav (1) Zakona o upravnom
postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04,
88/07, 93/09 i 41/13) i člana 2.12 stav (6) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine („Službeni 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,
18/13 i 7/14), postupajući po zahtjevu Općinskog vijeća
Kupres za davanje saglasnosti za razrješenje predsjednika
i članova Općinske izborne komisije Kupres (FBiH),
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 38.
sjednici, koja je održana 17.06.2015. godine d o n i j e l a
RJEŠENJE
Daje se suglasnost na Rješenje Općinskog vijeća
Kupres broj:01-05-6-42/15 od 26.05.2015. godine, u
dijelu kojim se dužnosti u članstvu Općinske izborne

komisije Kupres (FBiH), zbog isteka mandata na koji su
imenovani, razrješavaju
1. Marica Vrgoč, predsjednica
2. Stanko Janjić, zamjenski član
Obrazloženje
Općinsko vijeće Kupres je aktom broj:01-05-6-48/15
od 03.06.2015. godine, zatražilo je od Centralne izborne
komisije Bosne i Hercegovine suglasnost na Rješenje o
razrješenju članova Općinske izborne komisije Kupres
(FBiH) broj 01-05-6-42/15 od 26.05.2015. godine,
kojim se Marica Vrgoč, Stanko Janjić i Zijada Horozović
razrješavaju dužnosti u članstvu Općinske izborne
komisije Kupres (FBiH), zbog isteka mandata na koji su
imenovani.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je,
razmatrajući predmetno Rješenje utvrdila da su ispunjeni
uslovi za davanje suglasnosti na razrješenje Marice Vrgoč
i Stanka Janjića, jer je uvidom u evidencije koje se vode
u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine
utvrđeno da je Marici Vrgoč mandat istekao 26.03.2015.
godine, te da je Centralna izborna komisija Bosne i
Hercegovine u skladu s odredbom člana 2.15 stav (2)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, dala suglasnost
na imenovanje Stanka Janjiića za zamjenskog člana
rješenjem broj: 06-1-07-1-17/14 od 17.07.2014. godine.
Nadalje, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine
je utvrdila da nisu ispunjeni uslovi za davanje suglasnosti
za razrješenje Zijade Horozović, o čemu će se donijeti
posebno rješenje.
S tim u vezi, Centralna izborna komisija Bosne i
Hercegovine je, na osnovu člana 2.9 stav (1) točka 17.,
a u vezi člana 2.12 stav (6) i člana 2.15 stav (3) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine, odlučila kao u dispozitivu
ovog Rješenja.
Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja dozvoljena je
žalba. Žalba se podnosi Apelacionom odjelu Suda Bosne
i Hercegovine u roku od dva dana od dana prijema ovog
Rješenja preko Centralne izborne komisije Bosne i
Hercegovine, u skladu sa članom 6.9 stav (1) i stav (2)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Broj: 06-1-07-1-258/15
Sarajevo, 17.06.2015. godine
Predsjednik
Dr. Ahmet Šantić
***

KUPRES, 2015./16.

Stranica 14

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08 ), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 26. svibnja 2015. godine,
razmatralo je Prijedlog Odluke o visini naknade za
korištenje javnih površina za izgradnju podzemnih i
nadzemnih instalacija uređaja i opreme na području
Općine Kupres. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo odluku
uz s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje
javnih površina za izgradnju podzemnih i nadzemnih
instalacija uređaja i opreme na području Općine Kupres se
primjenjuje u dijelu koji se odnosi na izdavanje dozvola
po novim zahtjevima i primjenjuje se odmah.
Odluka u dijelu o utvrđivanju godišnjih iznosa
primjenjuje se od onoga trenutka kada na sjednicu
Općinskog vijeća dođe katastar nadzemnih i podzemnih
instalacija sa financijskim efektima.

će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-03-33/15
Kupres, 26. svibnja 2015. 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 26. svibnja 2015. godine,
razmatralo je Informaciju o radu poduzeća P.P. „Kupreško
polje“d.o.o. Kupres. Nakon rasprave Vijeće je donijelo
slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je usvojilo Informaciju o radu poduzeća P.P.
„Kupreško polje“d.o.o. Kupres.
II

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-02-2-41/15
Kupres, 26. svibnja 2015. 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 26. svibnja 2015. godine,
razmatralo je
a)
Izvješće o provođenju odluke o pašarenju na
području općine Kupres
b)
Informacija o stanju poljoprivrede i provođenju
zakona o poljoprivrednom zemljištu na području općine
Kupres. Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i

Zamoljava se Vlada HBŽ i nadležno ministarstvo da
ubrzaju aktivnosti po Odluci Vlade HBŽ broj: 01-02-811/14 od 27. ožujka 2014.godine.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-2-32/15
Kupres, 26. svibnja 2015. 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 26. svibnja 2015. godine, razmatralo je
Informaciju o stanju Javnog reda i mira, sigurnosti prometa
na cestama, te stanju kriminaliteta na području odgovornosti
PP Kupres. Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i:
ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
I
I
Vijeće je usvojilo Informaciju o stanju Javnog reda i
mira, sigurnosti prometa na cestama, te stanju kriminaliteta
na području odgovornosti PP Kupres.

Vijeće je usvojilo:
a)
Izvješće o provođenju odluke o pašarenju na
području općine Kupres
b)
Informacija o stanju poljoprivrede i provođenju
zakona o poljoprivrednom zemljištu na području općine
Kupres
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-09-31/15
Kupres, 26. svibnja 2015. 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 26. svibnja 2015. godine,
razmatralo je Prijedlog Odluke o brisanju posjeda općina
Kupres na ne/izgrađenom građevinskom zemljištu k.č.
1025 i 1024/3 k.o. Kupres. Nakon rasprave Vijeće je
usvojilo odluku i donijelo s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Zadužuje se Općinski načelnik i nadležne općinske
službe da u roku od mjesec dana od dana održavanja
sjednice Vijeća iziđu na teren, iskolče navedene parcele,
put i parking prostor u dogovoru i suradnju sa župnikom.
Sve ovo kako bi se u što skorije vrijeme formirale grobne
parcele i moglo pristupiti kupovini istih, jer ima interesa i
na ovo se već dugo čeka.
II
U krajnjem i da se ograditi razgrađeno groblje, na što
imaju veliki prigovori. Ispoštivati zaključak Općinskog
vijeća u danom roku, jer je ovo opći interes.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

I GRANICE PROSTORNE CJELINE
Član 2.
Područje planiranja definirano je članom 1,Odluke
Općinskog vijeća o pristupanju izradi Plana. Granica
obuhvata područja koje započinje na skretanju sa
Magistralnog puta M – 16 prema SRC “Čajuša“, sa istočne
strane do Magistralnog puta, sa sjeverne strane granicom
parcele k.č.1/16 i postojećim putem, sa zapadne strane
granicom Solarskog puta, a sa južne strane granicom
parcele k.č.1/23 i k.č.1/24.
II URBANISITČKO-TEHNIČKI UVJETI ZA
IZGRADNJU GRAĐEVINA
Član 3.
Namjena planiranih objekata, orjentacioni gabarit
položaj i spratnost, u prostoru je određena u grafičkom
prilogu Plana.
Član 4.
Planirani gabariti objekata definitivno će se odrediti
urbanističkim projektom, izvedbenom projektnom
dokumentacijom na osnovu datih 13 pojedinačnih
urbanističko-tehničkih uvjeta koji su usklađeni sa ovom
Odlukom.
Član 5.

Broj: 01-31-1-39/15
Kupres, 26. svibnja 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
ODLUKA
o provođenju izmjena i dopuna regulacionog plana
sportskih terena i pratećih sadržaja
"Čajuša"-Kupres

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti korištenja,
uređenja i zaštite prostora i načina provođenja Izmjena
i dopuna Regulacionog plana "Sportsko rekreativnog
centra Čajuša" (u daljem tekstu Plana) u okviru koje se
definiraju; granice prostorne cjeline i granice površina
namijenjenih novoj izgradnji, urbanističko tehnički uvjeti
za izgradnju građevina, uvjeti za izgradnju privremenih
objekata, uvjeti za uređenje građevinskog zemljišta,
uvjeti za uređenje zelenih i slobodnih površina, uvjeti
za privremeno korištenje površina rezervisanih za druge
namjene (do privođenja utvrđenoj namjeni), uvjeti za
uređivanje fasada, postavljanje ograda postavljanje
stubova i samostalnih reklamnih objekata, odnos prema
postojećim objektima, te uvjeti pod kojima se pojedine
djelatnosti mogu obavljati.

- Regulacionom linijom utvrđene su pojedinačne
građevinske i poljoprivredne
parcele.
- Građevinskom linijom utvrđene su granične linije
koje formiraju prostor u okviru kojeg se može graditi.
- Nivelacione kote poda prizemlja građevine usaglasiti
sa terenom i potrebama izgradnje podrumske etaže. Kota
prizemlja, ukoliko se ne planira podrumska etaža je
maksimalno + 1,50 m u odnosu na teren na mjestu ulaza
u objekat.
- Priključke na javni put i mrežu instalacija treba u
svakom konkretnom slučaju projektirati i uskladiti sa
elementima datim u Planu.
- Koeficijent izgrađenosti parcele ne bi trebao prelaziti
vrijednost K= 0,5, a procenat izgrađenosti parcele Pi =
20%.
- Visina građevina data je u grafičkom dijelu plana.
Prijemni objekat "SRC" je P+1,zdravstveno-rehabilitacijski
objekat je P+2 a svi ostali objekti su prizemni.
- Arhitektonsko oblikovanje građevina, izbor materijala,
boju i pokrov prilagoditi ambijentu i tradiciji podneblja uz
suvremeni arhitektonski izlaz.
- Nagib krovišta minimalno 30˚ . Krovište, dvovodno
ili viševodno uz korištenje potkrovlja.
- Za završnu obradu vanjskih zidova upotrebljavati
prirodne materijale uz upotrebu kamena i drveta
ili suvremenih materijala primjerenih planinskom
ambijentu.
- Uređenje zelenila i slobodnih površina izvršiti prema
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konkretnim projektima vanjskog uređenja i hortikulturnog
rješenja. Javne ozelenjene površine se ne mogu koristiti
za druge namjene niti se mogu postavljati i graditi objekti
izuzev urbanog mobilijara kao što su klupe za sjedenje,
kante za otpatke, rasvjeta tijela i sl.
- Uz pješačke staze–šetališta planirane nadstrešnice sa
klupama za sjedenje mogu biti samo od drvene građe na
postamentu od kamena.
- U cilju omogućavanja kretanja invalidnih lica
u kolicima i pristupa u javne objekte projektanti se
obavezuju na primjenjivanje normativa i propisa koji
reguliraju ovu oblast.
- Površine za parkiranje vozila date u grafičkom prilogu
Plan prometa.
III UVJETI ZA IZGRADNJU PRIVREMENIH
OBJEKATA
Član 6.
Postavljanje objekata tipa kioska mogu se odobriti
samo za potrebe prodaje karata i štampe.
Član 7.
Privremeni objekti mogu se postavljati samo za potrebe
organiziranja manifestacija u vremenu koje odredi
nadležni općinski organ. Po isteku roka iz prethodnog
stava, privremeni objekti se moraju ukloniti, a prostor
urediti prema uvjetima utvrđenim u suglasnosti.

Član 13.
Pripremanje
zemljišta
obuhvaća
geološka,
geomehanička i hidrološka ispitivanja koja će se koristiti,
pri projektovanju.
Član 14.
Opremanje gradskog građevinskog zemljišta u okviru
Plana obuhvaća izgradnju komunalnih građevina i
instalacija za zajedničko korištenje:
- Izgradnja prometnica i parkirališta.
- Izgradnja sistema primarne vodovodne, kanalizacione,
elektro i TT mreže.
- Uređenje javnih površina (popločanje, urbani
mobilijar, rasvjeta, zelenilo, vizuelne komiunikacije i sl).
V UVJETI KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA NA
ZAŠTITNIM INFRASTRUKTURNIM
POJASEVIMA I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA
Član 15.
Zemljišta koje se nalaze na infrastrukturnim pravcima
podzemnih instalacija štiti u koridoru od minimalno tri
metra. Na ovim površinama ne dozvoljava se
nikakva izgradnja postavljanje vizuelnih komunikacija
ili podizanje visokog raslinja.

IV UVJETI ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA

VI UVJETI ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE
POVRŠINA REZERVIRANIH ZA DRUGE
NAMJENE (do privođenja zemljišta utvrđenoj
namjeni)

Član 8.

Član 16.

Na površinama koje su ovim Planom predviđene za
određene namjene, uvodi se režim zabrane građenje za
druge namjene.

Do privođenja površina planiranoj namjeni prema
Izmjeni i dopuni Regulacionog plana "Sportsko
rekreativnog centra Čajuša" privremeno korištenje
istih može odrediti nadležni općinski organ posebnom
Odlukom.

Član 9.
Građevinsko zemljište namijenjeno za izgradnju
objekata, određeno je građevinskim parcelama.
Član 10.
Planom parcelacije utvrđuju se: veličina, oblik, i položaj
parcele, pristup parcelama, regulacione i građevinske
linije i površine za javne namjene.
Član 11.
Uređenje građevinskog zemljišta vršit će se prema
programu uređenja koji će se utvrditi na osnovu elemenata
datih u Planu.
Član 12.
Uređenje podrazumjeva opremanje i pripremanje
građevinskog zemljišta.

VII UVJETI IZGRADNJE OBJEKATA ZA
SKLANJANJE STANOVNIŠTVA I
MATERIJALNIH DOBARA ZA POTREBE
OBRANE
Član 17.
Neposredna zaštita stanovništva i materijalnih dobara
od ratnih dejstava reguliraju se posebnim planovima koji
definiraju:
- Izgradnju skloništa,
- Izgradnju zaštitnih objekata,
Član 18.
Izgradnja odgovarajućih skloništa je obavezna u javnim
objektima odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, kao
i u drugim objektima a sve prema programu izgradnje
skloništa, za koje nadležni organi utvrde potrebu
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VIII UVJETI ZA UREĐENJE FASADA,
POSTAVLJANJE OGRADA, PRIVREMENO
ZAUZIMANJE ZEMLJIŠTA, POSTAVLJANJE
STUBOVA I SAMOSTALNIH REKLAMNIH
OBJEKATA

Član 26.
Pri projektiranju i izradi pješačkih površina i prilaza
objektima, utvrđuje se obaveza osiguranja pristupa
prilagođenog licima u invalidskim kolicima.
Član 27.

Član 19.
Gabarit objekta sa fasadama potrebno brižljivo planirati
i prilagoditi planinskom ambijentu i uvjetima lokacije. U
skladu s tim fasada objekta ujedno može u potpunosti biti
i strma krovna slivna površina.

Unutar granica Plana sječa pojedinačnih stabala ili
drvoreda dozvoljava se samo na osnovu urbanističke
suglasnosti. Ova suglasnost se izdaje na osnovu nalaza
stručnog lica i institucije koja je nadležna za šume.
Član 28.

Član 20.
Privremeno zauzimanje zemljišta može se dozvoliti
za otvaranje ljetnih bašti i to na prostorima uz planirane
objekte na kojima one ne ometaju ostale funkcije
predviđene Planom.

Prostori za odmor i rekreaciju u zimskim i ljetnim
klimatskim uvjetima moraju imati uređene zelene
površine.
XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.
Postavljanje stubova i samostalnih reklamnih objekata
odobrava se urbanističkom saglasnošću, zakonskim
propisima i posebnom Odlukom nadležnog organa
općine.
Član 22.
Postavljanje javne rasvjete, klupa, korpi za otpatke,
natpisa, reklama i slično potrebno je definirati projektom
urbanog mobilijara i vizuelnih komunikacija za cijeli
sportsko rekreativni centar.

Član 29.
Ova Odluka strupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku općine Kupres".
Broj: 01-23-62/15
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

***

Član 23.

Temeljem članka 40. i 44. Zakona o prostornom
uređenju i građenju („Narodne novine Hercegbosanske
županije“, broj 12/14), i članka 25. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“, broj 20/08), Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 02.07.2015.godine,
donijelo je

Uređenje zelenih površina podrazumjeva podizanje i
održavanje visokog i niskog rastinja na javnim zelenim
površinama, prema posebnom projektu hortikulturnog
uređenja.

ODLUKU (NACRT)
o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana
sportskih terena i pratećih sadržaja
„Čajuša“- Kupres

Član 24.

Član 1.

Za zelene površine uz sportske objekte odabrati
kombinaciju drveća i grmlja koje imaju sposobnost
vezivanja zemljiša u kombinaciji sa travnjacima.Na
dijelu gdje je već zasađeno drveće treba izvršiti popunu
sa ukrasnim grmljem.

Ovom odlukom usvajaju se izmjene i dopune
Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja
„Čajuša“- Kupres - u daljem tekstu Regulacioni Plan,
koji se sastoji od tekstualnog i grafičkih priloga.

IX UVJETI ZA UREĐENJE ZELENIH I
SLOBODNIH POVRŠINA

Član 25.
Veće slobodne pješačke površine se popločavaju
ispred:prijemnog objekta,sportske dvorane, rehabilitacijskog
centra,oko sportskih terena i sakralnog objekta. Popločanje
vršiti prirodnim štokovanim kamenom ili prefabrikovanim
protukliznim betonskim elementima koji su otporni na
habanje, klimatske uvjete i koji su pogodni za održavanje.

Član 2.
Tekstualni dio plana sadrži:
1) Odluka o provođenju Regulacionog plana,
1) Anlitičko dokumentaciona osnova,
2) Prirodni uvjeti i resursi,
3) Analiza i vrednovanje stanja,
4) Smjernice za izradu regulacionog plana,
5) Koncepcija uređenja prostora,
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6) Promet,
7) Vodoopskrba i tretman otpadnih voda,
8) Energija,
Član 3.
Grafički prilozi plana su:
1) Katastarska podloga,
2) Preklop sa prostornim planom,
3) Postojeće stanje i karta vlasništva,
4) Prijedlog zamjene parcela,
5) Plan namjene površina,
6) Plan parcelacije,
7) Građevinske i regulacione linije,
8) Prometna infrastruktura,
9) Energetska i vodna infrastruktura,
10) Plan zelenih površina

k.č.1749/14, pov. 16 m², (projektirana STS „Vrščić“
sa priključnim 10 kV DV cca 910 m,i podzemni NN
priključak cca 650 m),
-k.č.1324/39; K.o. Kupres, odnosno nakon cijepanja
k.č. 1324/42, pov. 30 m², (projektirana TS sa SNKvarijanta 1ili varijanta 2 cca 350 m).
Članak 2.
Na grafički dio Prostornog plana ucrtati odgovarajuće
markice oznaka trafostanica na lokacijama sukladno
dostavljenim situacionim snimcima.
Članak 3.
Situacioni snimci iz Članka 1. ove Odluke sastavni su
dio ove Odluke.

Član 4.

Članak 4.

Općinski načelnik dužan je da se stara oko provodbe
Plana i sudjeluje u procesu njegove razrade.

Temeljem ove Odluke, Općinski Načelnik, odnosno
nadležne Službe će izvršiti cijepanje parcela iz člana 1.
ove Odluke, izdati lokacijske dozvole, odnosno riješiti
imovinsko-pravne odnose, za općinsko zemljište odnosno
građevinskog zemljišta radi građenja trafostanica sa
priključnim vodovima sukladno Odluci o postupku,
načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u
vlasništvu općine Kupres, broj:01-02-1-140/14 od
19.11.2014. godine.

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01-23- 61/15
Dana, 02.07.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. Statuta Općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝, broj 20/08), članka 23. Zakona o
prostorom uređenju („Narodne novine HBŽ“, broj:12/14),
te članka 13. Odluke o provođenju prostornog plana općine
Kupres :01-108/07; od 03.07.2007. godine, i članku 2.,
5., 24., i 27., Odluke o postupku, načinima i uvjetima
raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kupres,
broj:01-02-1-140/14 od 19.11.2014. godine, temeljem
zahtjeva Elektroprivrede HZ HB, Distribucija, DP jug,
Pogon Livno, Ispostava Kupres, Općinsko vijeće Kupres,
na sjednici održanoj dana 02.07.2015. godine, d o n o s i
ODLUKU
Članak 1.
Nalaže se nadležnoj Službi za graditeljstvo, urbanizam,
prostorno uređenje, katastar i geodetske poslove da izda
lokacijsku dozvolu za izgradnju trafostanica, odnosno da
prethodno izvrši cijepanje sukladno situacionim snimcima
dostavljenim od Elektroprivrede HZ HB, Distribucija, DP
JUG, Pogon Livno, Ispostava Kupres, na k.č.kako slijedi:
-k.č.2120/2; K.o. Donje Vukovsko, odnosno nakon
cijepanja k.č.2120/6, pov. 16 m², (projektirana STS sa
priključnim DV cca 220 m),
-k.č. 1749/1, K.o Ravno, odnosno nakon cijepanja

Članak 5.
Sukladno Članku 5. Odluke o postupku, načinima i
uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine
Kupres, broj:01-02-1-140/14 od 19.11.2014. godine,
smatrat će se da je ovom Odlukom donošen i Zaključak
o raspolaganju nekretninama. Početnu cijenu za postupak
neposredne pogodbe utvrdit će sudski vještak sukladno
tržišnoj cijeni. Postupak će provesti nadležna služba za
imovinsko pravne poslove Općine Kupres.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-23-65//15
Datum, 02.07.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 13. stavak 2. točka 5. Zakona o
načelima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“
broj:49/06), članka 25. stavak 1. točke 2.,7. i 26. Statuta
općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“
broj:20/08) i članka 22. Odluke o grobljima br: 01-021-9/15 od 19.03.2015. godine, Općinsko vijeće Kupres
na sjednici održanoj dana 02. 07. 2015 godine d o n o s i
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ODLUKU
o brisanju prava posjeda

naselja, u koliko to površina parcele dozvoljava, s obzirom
na koeficijent izgrađenosti.

Članak 1.

Članak 2.

Briše se pravo posjeda na zemljištu označenom kao:
- k.p. 173 zv.“Groblje“, Groblje-Mezarje, u površini
od 2010 m2, upisana u posjedovni list broj: 146 k.o.
Malovan na „Šipad- Janj- OOUR-Kupres“ i - k.p. 209/21
zv.“Groblje“, Groblje-Mezarje, u površini od 1100 m2,
upisana u posjedovni list broj: 216 k.o. Rastičevo na
„Šipad-Janj- OOUR- Kupres“.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01-23- 66/15
Datum, 02.07.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Članak 2.
Temeljem ove Odluke izvršit će se pravo brisanja
posjeda na zemljištu iz članka 1. Ove odluke i upisati
Općinu Kupres kao Nositelja prava posjeda sa 1/1 dijela.
Po izvršenom upisu prava posjeda iz članka 2. ove Odluke,
nakon isteka žalbenog roka i u slučaju da ne bude žalbe,
zemljište iz članka 1. ove Odluke se daje na upravljanje s
upisom Nositelja prava posjeda na Rimokatolička crkvaSuho polje Kupres sa 1/1 dijela.
Članak 3
.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-31- 1-68/15
Kupres, 02.07.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Temeljem članka 44. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine HBŽ“ , broj 12/14) i članka 25.Statuta
općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“, broj
20/08), Općinsko vijeće Kupresa na sjednici održanoj
dana 02.07.2015. godine, d o n o s i:
ODLUKU
o usvajanju izmjena i dopuna regulacionog plana za
usklađivanje stanja na terenu i važećeg regulacionog
plana po zahtjevu Zorana Vrgoč iz Kupresa
Članak 1.
Ovom Odlukom se usvajaju izmjene i dopune
regulacionog plana po zahtjevu Zorana Vrgoč iz Kupresa,te
se zbog utvrđene tehničke greške dopunjuje i mijenja
usvojena Odluka br:01-23-1-100/14 od 01.07.2014.god.a
sve prema grafičkom prikazu, koji je u prilogu.
Članak 2.

***
Temeljem članka 44. stavak 3. i 4. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine Hercegbosanske županije“,
broj:12/14) i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 02. srpnja .2015.godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Kupres
Članak 1.
U Odluci o provođenju Prostornog plana općine
Kupres, broj: 01-108/07; od 03.07.2007. godine, u članku
61. iza teksta :
„ Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju kuća za
odmor odgovaraju urbanističko-tehničkim uvjetima
za izgradnju stambenih objekata koji su utvrđeni ovom
Odlukom, uz ograničenje gabarita objekta:
mjenja se:
•
„ maksimalna korisna površina je 60 m² “i glasi
•
maksimalna tlocrtna površina je 70 m², plus
garažni objekti, odnosno da se mogu primjeniti odredbe
članka 36.i 37. koje se odnose za urbana područja ostalih

Usvajanje, izmjena i dopuna regulacionog plana odnosi
se na definiranje, izgradnju, te pristupni put i definiranje
građevinskih parcela koje se naslanjaju na predmetni put.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog – Regulacioni
plan izrađen od strane društva za urbanističko arhitektonske
djelatnosti „ENING“d.o.o. Livno.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana
usvajanja iste, a objavit će se u Službenom glasniku
općine Kupres.
Broj: 01-23-1-67/15
Kupres,02.07.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

***
Temeljem članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj:20/08) i članka 22. Odluke
o grobljima br: 01-02- 1-9/15 od 19.03.2015. godine,
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Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj dana 02.07.
2015.godine d o n o s i
ODLUKU
o upravljanju grobljima
Članak 1.
Župi Uznesenja BDM Suho polje Kupres povjeravaju
se na upravljanje katolička groblja Stražbenica, Bili potok,
Zlosela, Osmanlije i Malovan-Ćemalić.

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-35-1-54/15
Kupres, 02. srpnja 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Članak 2.
Uprave groblja čine Odbori za groblja u sljedećem
sastavu.
Odbor za groblje u Stražbenici čine: Ilija Galić, Marko
Ivić i Anto Romić
Odbor za groblje u Bilom Potoku čine: Dragun Bagarić,
Ivka bagarić i Mario Bagarić
Odbor za groblje u Zloselima čine: Nada Bagarić,
Marko Ćosić i Zvonko Tovilo
Odbor za groblje u Osmanlijama čine: Mario Lovrić,
Zdravko Mioč i Danijel Pašalić
Odbor za groblje u Malovanu čine: Marko Batinić, Ivo
Raštegorac, Otodije Šimić i Marko Vila
Članak 3.
Župa Uznesenja BDM Suho polje Kupres o svim
bitnim promjenama i situacijama koje se tiču upravljanja
grobljima iz članka 1. ove Odluke dužna je pismeno
obavijestiti Općinsko vijeće Kupres.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“
Broj: 01-46- 69/15
Kupres,02.07.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres ( „Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08 ), Općinskovijeće
Kupres na sjednici održanoj 02. srpnja 2015. godine,
razmatralo je Izvješće o radu Centra za socijalni rad
za 2014. godinu. Nakon rasprave Vijeće je donijelo
slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je usvojilo Izvješće o radu Centra za socijalni
rad za 2014. godinu.

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08 ), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 02. srpnja 2015. godine,
pod točkom Izvješće o gospodarskoj situaciji na
području općine Kupres s prijedlogom mjera za oporavak
gospodarstva analizirano kroz određene Informacije
predviđene programom rada Općinskog vijeća Kupres za
2015. godinu
a)
Informacija o provedenoj privatizaciji na
području općine Kupres
b)
Informacija o stanju i pravnom statusu društveno
državne imovine na području općine Kupres
c)
Informacija o prirodnim resursima i danim
koncesijama na području općine Kupres
d)
Informacija o položaju i akcijski plan
zapošljavanja mladih na području općine Kupres
e)
Informacija o socijalnom stanju stanovništva na
području općine Kupres
f)
Informacije o stanju lokalne infrastrukture
na području općine Kupres i o investicijama koje su
financirane iz općinskog proračuna
g)
Informacije o realizaciji plana u industrijskoj
zoni Rupe „Poganac“,o provođenju prostorno planske
politike na području općine Kupres i o izradi i realizaciji
detaljnog plana za turističke zone i objekte na području
općine, Vijeće je usvojilo s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Skida se točka 6. dnevnog reda :
Izvješće o gospodarskoj situaciji na području općine
Kupres s prijedlogom mjera za oporavak gospodarstva
analizirano kroz određene Informacije predviđene
programom rada Općinskog vijeća Kupres za 2015.
godinu
a)
Informacija o provedenoj privatizaciji na
području općine Kupres
b)
Informacija o stanju i pravnom statusu društveno
državne imovine na području općine Kupres
h)
Informacija o prirodnim resursima i danim
koncesijama na području općine Kupres
i)
Informacija o položaju i akcijski plan
zapošljavanja mladih na području općine Kupres
j)
Informacija o socijalnom stanju stanovništva na
području općine Kupres
k)
Informacije o stanju lokalne infrastrukture
na području općine Kupres i o investicijama koje su
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financirane iz općinskog proračuna
l)
Informacije o realizaciji plana u industrijskoj zoni
Rupe „Poganac“,o provođenju prostorno planske politike
na području općine Kupres i o izradi i realizaciji detaljnog
plana za turističke zone i objekte na području općine Zbog
obilnosti materijala ova točka se neće raspravljati danas,
nego u nastavku sjednice, kako bi se vijećnici mogli što
kvalitetnije pripremiti za raspravu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-49-58/15
Kupres, 02 srpnja 2015. 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 02. srpnja 2015.
godine, razmatralo je a) Informaciju o provođenju odluka
Općinskog vijeća o radnom vremenu u trgovinskim i
ugostiteljskim radnjama od 01. 01. do 31. 12. 2014.
godine. Nakon rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i:
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je usvojilo Informaciju o provođenju odluka
Općinskog vijeća o radnom vremenu u trgovinskim i
ugostiteljskim radnjama od 01. 01. do 31. 12. 2014.
Godine.
II
Zadužuje se Općinski načelnik da sagleda mogućnosti
oko radnog vremena u trgovinskim objektima.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

ZAKLJUČAK
I
Vijeće je jednoglasno usvojilo Nacrt Operativnog plana
sigurnosti općine Kupres 2015.-2020.godina.
II
Javnu raspravu o Nacrtu Operativnog plana sigurnosti
općine Kupres 2015.-2020.godina održati dana 21.07.
2015. godine u 11. 00 sati u sali za sastanke općine
Kupres.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-02-1-60/15
Kupres, 02 srpnja 2015. 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 02. srpnja 2015. godine,
razmatralo je Nacrt Strategije razvoja općine Kupres
2016.-2020.godina. Nakon rasprave Vijeće je donijelo
slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je jednoglasno usvojilo Nacrt Strategije razvoja
općine Kupres 2016.-2020.godina.
II
Javnu raspravu o Nacrt Strategije razvoja općine
Kupres 2016.-2020.godina održati dana 21.07. 2015.
Godine u 11. 00 sati u sali za sastanke općine Kupres.
III

Broj: 01-22-55/15
Kupres, 02. srpnja 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-02-1-59/15
Kupres, 02. srpnja 2015. godine

***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08 ), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 02. srpnja 2015. godine,
razmatralo je Nacrt Operativnog plana sigurnosti općine
Kupres 2015.-2020.godina. Nakon rasprave Vijeće je
donijelo s l i j e d e ć i :

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko
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vijeće Kupres na sjednici održanoj 02. srpnja 2015. godine,
razmatralo je Izmjene i dopune statuta JKP „Kupres“
d.o.o. Kupres. Nakon rasprave Vijeće j e d a l o
SUGLASNOST
I
Vijeće daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta
JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres, koje je usvojila Skupština
javnih poduzeća 23. 12. 2014. godine:
Članak 7. Stavak 1 Statuta, dopunjuje se iza točke „96.03
Pogrebne i srodne djelatnosti“ sljedećim djelatnostima:
- prijevoz putnika u javnom prometu
- održavanje javnih parking prostora i javnih garaža
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- tržnice na malo
- odvodnja oborinskih voda
- održavanje čistoće na javnim površinama
- održavanje javnih površina
- održavanje groblja
- održavanje javne rasvjete
- obavljanje kafilerijskih poslova
- dekoriranje.
2. Mijenja se članak 28. Statuta i sada glasi:
„ Poslovanje Javnog komunalnog poduzeća vodi i
zastupa Uprava Javnog poduzeća.
Upravu Javnog poduzeća čini direktor. Direktor
je ovlašten zastupati i predstavljati Javno komunalno
poduzeće u pravnom prometu s trećim osobama bez
ograničenja osim u poslovima raspolaganja imovinom
Javnog poduzeća, za što mu je potrebna suglasnost
Nadzornog odbora.
Za direktora Javnog komunalnog poduzeća može biti
imenovana osoba koja, pored ispunjenih općih uvjeta,
ima najmanje završenu VSS i 3 godina radnog iskustva
ili VŠS i 5 godina radnog iskustva a koja nema smetnji za
imenovanje određenih zakonom.
Direktora bira Nadzorni odbor većinom glasova
na temelju javnog natječaja iz reda kandidata koja po
menadžerskim znanjima i iskustvima najbolje odgovaraju
za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Javnog
komunalnog poduzeća.
Suglasnost na izbor direktora daje Općinsko vijeće.
Direktor ne može biti osoba koja obnaša dužnost u
političkoj stranci.“
II
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-05-1-57/15
Kupres, 02 srpnja 2015. 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 02. srpnja 2015. godine,
razmatralo je Informaciju o radu Šumarije Kupres. Nakon
rasprave Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je usvojilo Informaciju o radu Šumarije
Kupres.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-26-1-53/15
Kupres, 02 srpnja 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 34. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine HBŽ“, broj 12/14) i članka 25. Statuta
Općine Kupres („Službeni glasnik Općine Kupres“, broj
20/08), Općinsko vijeće Kupres, na sjednici održanoj 01.
10. 2015. godine, d o n o s i
ODLUKU
o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana
sportskih terena i pratećih sadržaja
„Čajuša“ Kupres
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti korištenja,
uređenja i zaštite prostora i načina provođenja Izmjena
i dopuna Regulacionog plana Sportsko rekreativnog
centra Čajuša (u daljem tekstu Plana) u okviru koje se
definiraju; granice prostorne cjeline i granice površina
namijenjenih novoj izgradnji, urbanističko tehnički uvjeti
za izgradnju građevina, uvjeti za izgradnju privremenih
objekata, uvjeti za uređenje građevinskog zemljišta,
uvjeti za uređenje zelenih i slobodnih površina, uvjeti
za privremeno korištenje površina rezerviranih za druge
namjene (do privođenja utvrđenoj namjeni), uvjeti za
uređivanje fasada, postavljanje ograda postavljanje
stupova i samostalnih reklamnih objekata, odnos prema
postojećim objektima, te uvjeti pod kojima se pojedine
djelatnosti mogu obavljati.
I GRANICE PROSTORNE CJELINE
Članak 2.
Područje
planiranja
definirano
je
člankom
1,Odluke Općinskog vijeća o pristupanju izradi
Plana. Granica obuhvata područja koje započinje na
skretanju sa Magistralnog puta M — 16 prema SRC
&quot;Čajuša&quot;, sa istočne strane do Magistralnog
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puta, sa sjeverne strane granicom parcele k.č.1/16 i
postojećim putem, sa zapadne strane granicom Solarskog
puta, a sa južne strane granicom parcele k.č.1/23 i
k.č.1/24.
II URBANISITČKO-TEHNIČKI UVJETI ZA
IZGRADNJU GRAĐEVINA
Članak 3.
Namjena planiranih objekata, orijentacioni gabarit
položaj i spratnost, u prostoru je određena u grafičkom
prilogu Plana.
Parcele koje su predviđene za zamjenu parcela,
koje se nalaze u vlasništvu fizičkih osoba, utvrđuju se
kao građevinske namijenjene za izgradnju vikend i /ili
stambenih objekata, sukladno planu parcelacije koji će
izradit nadležna Služba.
Članak 4.

- Uređenje zelenila i slobodnih površina izvršiti prema
konkretnim projektima uređenja i hortikulturnog rješenja.
Javne ozelenjene površine se ne mogu koristiti za druge
namjene niti se mogu postavljati i graditi objekti izuzev
urbanog mobilijara kao to su klupe za sjedenje, kante za
otpatke, rasvjeta tijela i sl.
- Uz pješačke staze-šetališta planirane nadstrešnice sa
klupama za sjedenje mogu biti samo od drvene grade na
postamentu od kamena.
- U cilju omogućavanja kretanja invalidnih lica
u kolicima i pristupa u javne objekte projektanti se
obavezuju na primjenjivanje normativa i propisa koji
reguliraju ovu oblast.
- Površine za parkiranje vozila date u grafičkom prilogu
Plan prometa.
III UVJETI ZA IZGRADNJU
PRIVREMENIH OBJEKATA

Planirani gabariti objekata definitivno će se odrediti
urbanističkim projektom,
izvedbenom projektnom
dokumentacijom na osnovu danih pojedinačnih
urbanističko- tehničkih uvjeta koji su usklađeni sa ovom
Odlukom.

Postavljanje objekata tipa kioska mogu se odobriti
samo za potrebe prodaje karata i štampe.

Članak 5.

Članak 7.

- Regulacionom linijom utvrđene su pojedinačne
građevinske i poljoprivredne parcele.

Privremeni objekti mogu se postavljati samo za potrebe
organiziranja manifestacija te drugih aktivnosti u vremenu
koje odredi nadležni općinski organ.
Po isteku roka iz prethodnog stava, privremeni objekti
se moraju ukloniti, a prostor urediti prema uvjetima
utvrđenim u suglasnosti.
Do privođenja parcele broj 4 trajnoj namjeni istoj se
utvrđuje namjena za izgradnju mini golf terena.

- Građevinskom linijom utvrđene su granične linije
koje formiraju prostor u okviru kojeg se može graditi.
- Nivelacione kote poda prizemlja građevine usuglasiti
sa terenom i potrebama izgradnje podrumske etaže. Kota
prizemlja, ukoliko se ne planira podrumska etaža je
maksimalno + 1,50 m u odnosu na teren na mjestu ulaza u
objekat. - Priključke na javni put i mrežu instalacija treba
u svakom konkretnom slučaju projektirati i uskladiti sa
elementima datim u Planu.
- Koeficijent izgrađenosti parcele ne bi trebao prelaziti
vrijednost K= 0,5, a procenat izgrađenosti parcele Pi =
20%.
- Visina građevina data je u grafičkom dijelu plana.
Prijemni objekat je P+1,zdravstveno-rehabilitacijski
objekat je P+2 a svi ostali objekti su prizemni.
-Arhitektonsko oblikovanje građevina, izbor materijala,
boju i pokrov prilagoditi ambijentu i tradiciji podneblja
uz suvremeni arhitektonski izlaz.

Članak 6.

IV UVJETI ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG
ZEMLIIŠTA
Članak 8.
Na površinama koje su ovim Planom predviđene za
određene namjene, uvodi se režim zabrane građenje
za druge namjene, izuzetno nadležna služba može
sukladno mišljenju i namjeni prostora izdat odgovarajuće
odobrenje.
Članak 9.
Građevinsko zemljište namijenjeno za izgradnju
objekata, određeno je građevinskim parcelama.
Članak 10.

- Nagib krovišta minimalno 30 0 . Krovište, dvovodno
ili viševodno uz korištenje potkrovlja.
- Za završnu obradu vanjskih zidova upotrebljavati
prirodne materijale uz upotrebu kamena i drveta ili
suvremenih materijala primjerenih planinskom ambijentu.

Planom parcelacije utvrđuju se: veličina, oblik, i položaj
parcele, pristup parcelama, regulacione i građevinske
linije i površine za javne namjene.
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Članak 11.

Članak 17.

Uređenje građevinskog zemljišta vršit će se prema
programu uređenja koji će se utvrditi na osnovu elemenata
danih u Planu, sukladno sredstvima predviđenim u
Proračunu ili će investitori sami vršit uređenje.

Neposredna zaštita stanovništva i materijalnih dobara
od ratnih dejstava reguliraju se posebnim planovima koji
definiraju:
- Izgradnju skloništa,

Članak 12.
- Izgradnju zaštitnih objekata,
Uređenje podrazumijeva opremanje i pripremanje
građevinskog zemljišta.
Članak 13.
Pripremanje
zemljišta
obuhvaća
geološka,
geomehanička i hidrološka ispitivanja koja će se koristiti,
pri projektiranju, što je obveza investitora.
Članak 14.
Opremanje gradskog građevinskog zemljišta u okviru
Plana obuhvaća izgradnju komunalnih građevina i
instalacija za zajedničko korištenje:
- Izgradnja prometnica i parkirališta.

Članak 18.
Izgradnja odgovarajućih skloništa je obavezna u javnim
objektima odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, kao
i u drugim objektima a sve prema programu izgradnje
skloništa, za koje nadležni organi utvrde potrebu, odnosno
općinska služba za civilnu zaštitu
VIII UVJETI ZA UREĐENJE FASADA,
POSTAVLJANJE OGRADA,
PRIVREMENO ZAUZIMANJE ZEMLJIŠTA,
POSTAVLJANJE STUBOVA I
SAMOSTALNIH REKLAMNIH OBJEKATA
Članak 19.

- izgradnja sistema primarne vodovodne, kanalizacione,
elektro i TT mreže.
- Uređenje javnih površina (popločanje, urbani
mobilijar, rasvjeta, zelenilo, vizualne komunikacije i sl).

Gabarit objekta sa fasadama potrebno brižljivo planirati
i prilagoditi planinskom ambijentu i uvjetima lokacije. U
skladu s tim fasada objekta ujedno može u potpunosti biti
i strma krovna slivna površina.

V UVJETI KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA NA
ZAŠTITNIM INFRASTRUKTURNIM
POJASEVIMA I ZAŠTIĆENIM PODRČJIMA

Članak 20.

Članak 15.
Zemljišta koje se nalaze na infrastrukturnim pravcima
podzemnih instalacija zaštitni koridor iznosi minimalno
tri metra. Na ovim površinama ne dozvoljava se nikakva
izgradnja postavljanje vizualnih komunikacija ili
podizanje visokog raslinja.
VI UVJETI ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE
POVRŠINA REZERVIRANIH ZA DRUGE
NAMJENE (do privođenja zemljišta utvrđenoj
namjeni)
Članak 16.
Do privođenja površina planiranoj namjeni prema
Izmjeni i dopuni Regulacionog plana Sportsko
rekreativnog centra Čajuša&quot; privremeno korištenje
istih može odrediti nadležni općinski organ posebnom
Odlukom.

Privremeno zauzimanje zemljišta može se dozvoliti
za otvaranje ljetnih bašti i to na prostorima uz planirane
objekte na kojima one ne ometaju ostale funkcije
predviđene Planom.
Članak 21.
Postavljanje stupova i samostalnih reklamnih objekata
odobrava se urbanističkom suglasnošću, zakonskim
propisima i posebnom Odlukom nadležnog organa
općine.
Članak 22.
Postavljanje javne rasvjete, klupa, korpi za otpatke,
natpisa, reklama i slično potrebno je definirati projektom
urbanog mobilijara i vizualnih komunikacija za cijeli
sportsko rekreativni centar.
IX UVJETI ZA UREĐENJE ZELENIH I
SLOBODNIH POVRŠINA
Članak 23.

VII UVJETI IZGRADNJE OBJEKATA ZA
SKLANJANJE STANOVNIŠTVA I
MATERIJALNIH
DOBARA ZA POTREBE OBRANE

Uređenje zelenih površina podrazumijeva podizanje i
održavanje visokog i niskog rastinja na javnim zelenim
površinama, prema posebnom projektu hortikulturnog
uređenja.
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Članak 24.
Za zelene površine uz sportske objekte odabrati
kombinaciju drveća i grmlja koje imaju sposobnost
vezivanja zemljišta u kombinaciji sa travnjacima. Na
dijelu gdje je već zasađeno drveće treba izvršiti popunu
sa ukrasnim grmljem.
Članak 25.
Veće slobodne pješačke površine se popločavaju ispred
prijemnog objekta,sportske dvorane, rehabilitacijskog
centra,oko sportskih terena i sakralnog objekta.
Popločanje vršiti prirodnim štokovanim kamenom ili
prefabrikovanim protukliznim betonskim elementima koji
su otporni nahabanje, klimatske uvjete i koji su pogodni
za održavanje.

Temeljem članka 43. i 44. Zakona o prostornom
uređenju i građenju („Narodne novine Hercegbosanske
županije“, broj 12/14), i članka 25. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“, broj 20/08), Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 01.10.2015.godine,
donijelo je
ODLUKU
o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana
sportskih terena i pratećih sadržaja
„Čajuša“- Kupres
Članak 1.
Ovom odlukom usvajaju se izmjene i dopune
Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja
„Čajuša“- Kupres - u daljem tekstu Regulacioni Plan,
koji se sastoji od tekstualnog i grafičkih priloga.

Članak 26.
Članak 2.
Pri projektiranju i izradi pješačkih površina i prilaza
objektima, utvrđuje se obaveza osiguranja pristupa
prilagođenog osobama u invalidskim kolicima.
Članak 27.
Unutar granica Plana sječa pojedinačnih stabala ili
drvoreda dozvoljava se samo na osnovu suglasnosti. Ova
suglasnost se izdaje na osnovu nalaza stručnog lica.
Članak 28.
Prostori za odmor i rekreaciju u zimskim i ljetnim
klimatskim uvjetima moraju imati uređene zelene
površine.
Članak 29.
Općinski načelnik dužan je da se stara oko provedbe
Plana i sudjeluje u procesu njegove razrade,te se ovom
odlukom ovlašćuje da otkloni sve eventualne nedostatke,
u provedbi ovog Regulacionog plana.
XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Tekstualni dio plana sadrži:
1) Odluka o provođenju Regulacionog plana,
1) Anlitičko dokumentaciona osnova,
2) Prirodni uvjeti i resursi,
3) Analiza i vrednovanje stanja,
4) Smjernice za izradu regulacionog plana,
5) Koncepcija uređenja prostora,
6) Promet,
7) Vodoopskrba i tretman otpadnih voda,
8) Energija,
Članak 3.
Grafički prilozi plana su:
1) Katastarska podloga,
2) Preklop sa prostornim planom,
3) Postojeće stanje i karta vlasništva,
4) Prijedlog zamjene parcela,
5) Plan namjene površina,
6) Plan parcelacije,
7) Građevinske i regulacione linije,
8) Prometna infrastruktura,
9) Energetska i vodna infrastruktura,
10) Plan zelenih površina

Članak 30.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u &quot;Službenom glasniku općine
Kupres.
Broj: 01-23- 87/15
Datum: 01.10. 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Orjentacijski troškovi uređenja građevinskog zemljišta,
prema dostavljenom izračunu nositelja izrade.
Članak 5.
Općinski načelnik dužan je da se stara oko provodbe
Plana i sudjeluje u procesu njegove razrade,te se daje
ovlaštenje da otkloni sve eventualne nedostatke u provedbi
ovog Regulacijskog plana.

***
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
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će se u Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01-23-86/15
Dana, 01. Listopad 2015. 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 01. listopada 2015. godine, d o n o s i

poduzmu sve mjere i aktivnosti radi provođenja
Operativnog plana sigurnosti iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-02- 1-85/15
Datum: 01. listopad 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

ODLUKU
o usvajanju Strategije razvoja Općine Kupres za
razdoblje 2016.- 2020. godine
Članak 1.
Usvaja se Strategija razvoja Općine Kupres za razdoblje
2016. -2020. godine.

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 01. listopada 2015. godine,
razmatralo je Izvješće o radu civilne zaštite sa mjerama i
prijedlozima mjera, problemima deminiranja na području
Općine Kupres i stanju protupožarne zaštite. Nakon
rasprave Vijeće je usvojilo s l i j e d e ć i:
ZAKLJUČAK

Članka 2.

I

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.
Članak 3.

Vijeće je usvojilo Izvješće o radu civilne zaštite sa
mjerama i prijedlozima mjera, problemima deminiranja
na području Općine Kupres i stanju protupožarne zaštite
II

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

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

Broj: 01-02- 1-84/15
Datum: 01. listopad 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Broj: 01-44-1-82/15
Kupres, 01. listopad 2015. 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 01. listopada 2015.godine,
donosi
ODLUKU
o usvajanju Operativnog plana sigurnosti Općine
Kupres za razdoblje 2015.- 2020. godine

***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 01. listopada 2015.
godine, razmatralo je Izvješće građevinsko- komunalnog
inspektora Općine Kupres za period od 30.09. 2014.
godine do 30.06. 2015. godine. Nakon rasprave Vijeće je
usvojilo s l i j e d e ć i:
ZAKLJUČAK
I

Članak 1.
Usvaja se Operativni plana sigurnosti Općine Kupres
za razdoblje 2015. -2020. godine.

Vijeće je usvojilo Izvješće građevinsko- komunalnog
inspektora Općine Kupres za period od 30.09. 2014.
godine do 30.06. 2015. godine

Članka 2.

II

Zadužuju se nadležne službe općine Kupres i svi
vijećnici Općinskog vijeća, da u okviru svojih nadležnosti

Zadužuje se

građevinsko- komunalni

inspektor

Stranica 27

KUPRES, 2015./16.

da iziđe na teren i pripremi za sljedeću sjednicu Vijeća
informaciju o stanju ruševni objekata.

ZAKLJUČAK
I

III
U suradnji sa Šumarijom Kupres napraviti projekt u
uređenju površina u centru grada.

Vijeće je usvojilo Izvješće Inspektora za poljoprivredu,
lov, ribolov i šumarstvo za razdoblje od 01.01. 2015.
godine do 30.06. 2015. godine

IV

II

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

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

Broj: 01-23-8-80/15
Kupres, 01. listopad 2015. 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 01. listopada 2015. godine,
razmatralo je Nacrt Odluke o uvjetima držanja i uzgoja
pčela . Nakon rasprave Vijeće je usvojilo s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I

Broj: 01-24-4-81/15
Kupres, 01. listopad 2015. 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 01. listopada 2015. godine,
razmatralo je Izvješće o radu Tržišno- ugostiteljskoprometnog inspektora od 01.01. 2015. godine do
30.06.2015. godine. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo
slijedeći
ZAKLJUČAK
I

Vijeće je usvojilo Nacrt Odluke o uvjetima držanja i
uzgoja pčela.

Vijeće je usvojilo Izvješće o radu Tržišno- ugostiteljskoprometnog inspektora od 01.01. 2015. godine do
30.06.2015. godine

II

II

Svi zainteresirani dostaviti u pisanoj formi svoje
primjedbe, prijedloge i sugestije na ponuđeni nacrt odluke
u roku od 20 dana. Na temelju pristiglih primjedbi,
prijedloga i sugestija predlagač će pripremiti prijedlog
odluke.

Zadužuje se Tržišno- ugostiteljsko- prometni inspektor
da pozove na sastanak sve vlasnike trgovinskih objekata
da iznesu svoja mišljenja vezano za rad trgovinskih
objekata nedjeljom i praznicima, nakon toga pripremiti
prijedlog izmjene odluke.

III

III

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

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

Broj: 01-24-83/15
Kupres, 01. listopad 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Broj: 01-34-2-79/15
Kupres, 01. listopad 2015. 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 01. listopada 2015. godine,
razmatralo je Izvješće Inspektora za poljoprivredu, lov,
ribolov i šumarstvo za razdoblje od 01.01. 2015. godine
do 30.06. 2015. godine. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo
slijedeći:

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 01. listopada 2015. godine,
razmatralo je :
1.
Izvješće o gospodarskoj situaciji na području
Općine Kupres s prijedlogom mjera za oporavak
gospodarstva analizirano kroz određene Informacije
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predviđene programom rada Općinskog vijeća Kupres za
2015. godinu
a)
Informacija o provedenoj privatizaciji na
području općine Kupres
b)
Informacija o stanju i pravnom statusu društveno
državne imovine na području općine Kupres
c)
Informacija o prirodnim resursima i danim
koncesijama na području općine Kupres
d)
Informacija o položaju i akcijski plan
zapošljavanja mladih na području općine Kupres
e)
Informacija o socijalnom stanju stanovništva na
području općine Kupres
f)
Informacije o stanju lokalne infrastrukture
na području općine Kupres i o investicijama koje su
financirane iz općinskog proračuna
g)
Informacije o realizaciji plana u industrijskoj
zoni Rupe „Poganac“,o provođenju prostorno planske
politike na području općine Kupres i o izradi i realizaciji
detaljnog plana za turističke zone i objekte na području
općine.
Nakon rasprave, a na prijedlog Općinskog načelnika
Vijeće je usvojilo s l i j e d e ć e
ZAKLJUČKE
I
1) Nastojati intenzivirati ulaganja na realizaciji
gospodarske zone, radi osiguranja uvjeta za preostalu
dodjelu 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 u cilju povećane gospodarske aktivnosti;
3) Kandidirati prema višim nivoima vlasti i
međunarodnim institucijama sve kapitalne projekte iz
Programa kapitalnih investicija općine Kupres kao i nove
projekte ukoliko je izvjesno realiziranje istih;
4) Aktivno raditi na programu razvoja turizma i
korištenju turističkih potencijala, sukladno Master planu
razvoja turizma;
5) Analizirati stanje poljoprivrede na području općine
Kupres i sagledati mogućnost daljeg razvoja s posebnim
naglaskom na obiteljska poljoprivredna gospodarstva;
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 evidencije nezaposlenih uz
naknadu, a sve u svrhu izvršavanja poslova od šireg
društvenog interesa i to u oblastima uređenja okoline,
izgradnje infrastrukture, socijalne zaštite itd.
8) zraditi 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 poljoprivrednu proizvodnju, razvoj i stimuliranje
iste;
10) Raditi na zaštiti domaćih autohtonih proizvoda
(kupreška pramenka, kupreški sir, kupreški kajmak.),
brendirati ih, te ih medijski i na druge načine
promovirati;
11) Uraditi analizu potencijalnih radnih mjesta u
Javnom sektoru za narednih 5-10 godina te informirati/
usmjeriti mlade ljude na obrazovanje za ta radna mjesta;
12) Aktivno, raditi na provođenju strategije razvoja
poduzetništva općine Kupres;
13) Privlačiti sredstva iz pretpristupnih fondova,
stvarati pretpostavke za efikasniju implementaciju ovih
sredstava i njihovo usmjeravanje u funkciju razvoja
gospodarstva;
14) Povećanje kapitalnih investicija u mjeri u kojoj je
to moguće s obzirom na vlastita proračunska sredstva;
15) Jačati privatni sektor kroz brže rješavanje
administrativnih procedura u općini Kupres;
16) Dovesti do rasta zapošljavanja kroz otvaranje novih
proizvodnih i drugih pogona kroz povećanje aktivnihmjera
kojima se potiče proširenje postojećih proizvodnih i drugih
pogona kroz donošenje raznih Odluka koje smanjuju
obveze na nivou Općine Kupres;
17) Kontaktirati osoba iz dijaspore koje potječu sa
Kupresa, a koje već posjeduju kapital, znanje, vještine itd.
u svrhu otvaranja novih radnih mjesta;
18) Okončati proces privatizacije uz otklanjanje
utvrđenih nepravilnosti ukoliko je moguće u već izvršenim
privatizacijama;
19) Razvijanje malog i srednjeg poduzetništva, stručno
i administrativno pomaganje zainteresiranim strankama
kroz pronalazak povoljnih aranžmana, a koji imaju za cilj
nova zapošljavanja;
20 Poticati poljoprivrednu proizvodnju kroz stvaranje
uvjeta za plasiranje proizvoda u sektor turizma;
21 Sa JP ŠGD d.o.o. Kupres osigurati u skladu s
pozitivnim zakonskim propisima dovoljno sirovine za
rad i proširenje proizvodnje domaćih drvoprerađivača,
osobito u fazi realizacije finalnog proizvoda;
22 Potaknuti daljnje obogaćivanje turističke ponude,
raditi na proširenju ponude sa zimskog na ljetni turizam,
te aktivno raditi na turističkoj promidžbi;
23) Usvojiti i realizirati detaljne regulacijske planove
za ŠRC Čajuša, Čajuša 3 i Kukavičko jezero;
24) Realizirati izgradnju Agronomskog instituta za
zootehniku;
II
Zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-479-77/15
Kupres, 01. listopad 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
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glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 01. listopada 2015. godine,
razmatralo je:
1.
Izvješće o gospodarskoj situaciji na području
Općine Kupres s prijedlogom mjera za oporavak
gospodarstva analizirano kroz određene Informacije
predviđene programom rada Općinskog vijeća Kupres za
2015. godinu
a)
Informacija o provedenoj privatizaciji na
području općine Kupres
b)
Informacija o stanju i pravnom statusu društveno
državne imovine na području općine Kupres
c)
Informacija o prirodnim resursima i danim
koncesijama na području općine Kupres
d)
Informacija o položaju i akcijski plan
zapošljavanja mladih na području općine Kupres
e)
Informacija o socijalnom stanju stanovništva na
području općine Kupres
f)
Informacije o stanju lokalne infrastrukture
na području općine Kupres i o investicijama koje su
financirane iz općinskog proračuna
g)
Informacije o realizaciji plana u industrijskoj
zoni Rupe „Poganac“,o provođenju prostorno planske
politike na području općine Kupres i o izradi i realizaciji
detaljnog plana za turističke zone i objekte na području
općine.
Nakon rasprave, a na prijedlog Općinskog načelnika,
Vijeće je usvojilo s l i j e d e ć e :
ZAKLJUČKE
I
1.
Donijeti Zakon o brdsko-planinskim područjima
na nivou Županije te izlobirati donošenje sličnog Zakona
na nivou F BiH i BiH;
2.
Donijeti Zakon o poticanju poljoprivredne
proizvodnje na području HBŽ koji će primarno biti
usmjeren na rješavanje statusa Obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava na način da će se poticajna sredstva
usmjeriti u pravcu samozapošljavanja;
3.
Osigurati zastupljenost djelatnika svake općine
s područja HBŽ u Javnim institucijama kojima je osnivač
HBŽ u skladu s jasno definiranim kriterijima(punjenje
proračuna, broj stanovnika,nadmorska visina itd);
4.
Kroz donošenje Proračuna HBŽ osigurati
pravednu raspodjelu proračunskih sredstava po općinama
u skladu s jasno definiranim kriterijima (punjenje
proračuna, broj stanovnika, nadmorska visina itd);
5.
Izvršiti detaljnu analizu privatizacije na području
HBŽ, utvrditi nepravilnosti te ukoliko je moguće iste
otkloniti ili barem nastojati ublažiti posljedice loše
privatizacije;
6.
Riješiti status “Plazenice promet” d.o.o. Kupres
kao poduzeća koje je dijelom privatizirano vodeći računa
o tom da većina djelatnika nema zaključene radne knjižice
te se još uvijek formalno-pravno vode kao uposlenici
poduzeća;
7.
Tražiti od Vlade F BiH da obvezno pribavi
Suglasnost Općina ukoliko se odluči na daljnju

privatizaciju novih poduzeća kojima je osnivač i vlasnik
Općina;
8.
Nakon izvršene analize privatizacije iznaći
rješenja za uvezivanje radnog staža djelatnicima koji su
zatečeni ili su novouposleni u poduzećima koja su bila
predmetom privatizacije (Plazenica promet d.o.o. Kupres,
DIP Kupres d.o.o. Kupres, IGO Kupres d.o.o. Kupres,
MIK d.o.o. Kupres i sl.), a kojima nije uplaćivan radni
staž godinama te se ljudi, ne svojom krivicom, nalaze u
bezizlaznoj situaciji pred odlaske u mirovinu;
9.
Uraditi analizu potpisanih Ugovora o koncesijama
s posebnim naglaskom da se utvrdi da li je koncesijska
naknada pravična;
10. Iznaći rješenje kojim će stanovništvo općine
Kupres u određenom postotku imati približno jednaku
korist od koncesijskih i drugih naknada s Buškog jezera
kakvu imaju od šume s područja općine Kupres prije
svega stanovnici Livna i Tomislavgrada;
11. Izmijeniti članak 230. Zakona o socijalnoj skrbi
HBŽ koji se odnosi na obveze općina kad je u pitanju
financiranje “Skrbi izvan obitelji”, jer smo mi jedina
županija u F BiH u kojoj je plaćanje navedene skrbi na
teretu općinskih, a ne županijskog proračuna
II
Zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-49-78/15
Kupres, 01. listopad 2015. 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) ), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 11.11.2015. godine d o n o s i
ODLUKU
o isplati novčanih naknada uposlenicima općine
Kupres za rad u komisijama/povjerenstvima koje
imenuje Općinsko vijeće i/ili Općinski načelnik
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se pravo djelatnika općine
Kupres na novčanu naknadu u iznosu od 1 KM za rad
u komisijama/povjerenstvima koje imenuje Općinsko
vijeće i/ili Općinski načelnik ukoliko rad u komisijama i
povjerenstvima obavljaju tijekom radnog vremena.
Članak 2.
U slučaju prekovremenog rada, rada u neradne dane,
noćnog rada ili rada u dane državnih praznika, državni
službenik i namještenik ima pravo na naknadu za rad
u komisijama/povjerenstvima, sukladno dosadašnjim
odlukama i pozitivnim zakonskim propisima.

KUPRES, 2015./16.

Stranica 30

Članak 3.
U komisijama/povjerenstvima koje je imenovalo ili
će imenovati Općinsko vijeće i/ili Općinski načelnik,
a u kojima je određena naknada za članove komisija/
povjerenstava ista se smatra prihodom općine Kupres
(ukoliko je komisija/povjerenstvo rad obavljala tijekom
radnog vremena) u onom postotku u kojem u komisiji/
povjerenstvu sudjeluju uposlenici općine Kupres.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se na oglasnoj ploči općine Kupres i u ˝Službenom
glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-14-1-105/15
Kupres, 11.11.2015. 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 dana 11.11.
2015. godine, d o n i j e l o j e

Odluke, smatra se kuća izgrađena od tvrdih materijala
bez odobrenja za građenje na ostalom i gradskom
građevinskom zemljištu.“
Članak 2.
Članak 4.- stavak 1. mijenja se i glasi:
„Građevina čija je izgradnja započeta do dana
donošenja ove Odluke a na koje se ne mogu primijeniti
odredbe ove Odluke, vezano za stav povjerenstva iz članka
15. ove Odluke, rješavat će se po odredbama pozitivnih
zakonskih propisa“
Članak 3.
Članak 5.- stavak 1. mijenja se i glasi:
„Po ovoj Odluci vrši se rješavanje pravnog statusa
građevina iz čl. 3. ove Odluke koje su građene do dana
donošenja ove Odluke.“
Članak 4.
Članak 9.- mijenja se i glasi:
„Zahtjev za donošenje rješenja o naknadnoj
urbanističkoj suglasnosti/naknadnoj lokacijskoj dozvoliinformaciji, ovlaštena osoba mora podnijeti u roku od
dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke.“
Članak 5.
Članak 17.- dodaju se stavci III i IV koji glase:

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

„Mišljenje povjerenstva iz članka 15. ove Odluke i
situacijski snimak postojećeg stanja lokacija čine sastavni
dio Odluke o provođenju odgovarajućeg planskog
dokumenta- grafičkog priloga istog.
Ovlašćuje se povjerenstvo iz članka 15. ove Odluke
da u pojedinim cjelinama-kazetama detaljnih i drugih
planskih dokumenata u kojima je narušena građevinska
crta sukladno odredbama ove Odluke, može dati svoje
mišljenje temeljem kojeg će nadležna Služba izdati
odgovarajuće
akte-odobrenja, sukladno pozitivnim
zakonskim propisima.“

Članak 1.

Članak 6.

U Odluci o rješavanju pravnog statusa građevina
izgrađenih bez odobrenja za građenje
i građevina privremenog karaktera na području općine
Kupres, broj: 01-02-1-143/13 od 11.09.2013. godine:

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01-02-1-106/15
Datum: 11.11.2015. godine

Članak 3.- stavak I. i VI. mijenjaju se i glase:
„Bespravnim građevinama, u smislu ove Odluke,
smatraju se građevine ili njihov dio, izgrađene ili započete
bez odobrenja za građenje, građevine u čijoj je izgradnji
odstupljeno od odobrenja za građenje i građevine
dograđene ili nadozidane bez odobrenja za građenje“
„Bespravno izgrađene kuće za odmor, u smislu ove

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj: 20/08), članka 8. i 13. Zakon
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o principima lokalne samouprave u F BiH (˝ Službene
novine F BiH˝ broj: 49/06) ), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 11.11.2015. godine d o n o s i
ODLUKU
o raspolaganju financijskim sredstvima
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način raspolaganja
financijskim sredstvima koja redovno prispijevaju na
podračun za zaštitu od prirodnih i drugih nepogodatransakcijski račun 1549995000367707.
Članak 2.
Sredstva koja redovno prispijevaju na podračun iz
članka 1. ove Odluke imaju se prebaciti na transakcijski
račun 1544602002952595 te se isključivo mogu utrošiti
za zimsko održavanje cesta.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi
godinu dana, a objavit će se na oglasnoj ploči općine
Kupres i u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-14- 1-109/15
Kupres, 11.11. 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Članak 3.
Pored obveze iz članka 2. Ove Odluke Upravitelj se
u suradnji s nadležnom Općinskom službom za putnu
infrastrukturu obvezuje izvršiti:
1. poslove održavanja i zaštite cesta;
2. pripremu dugoročnih i srednjoročnih planova
razvoja cesta i izvješća;
3. pripremu srednjoročnih i godišnjih planova i
programa održavanja, zaštite,
4. pripremu plana obnove cesta;
5. investicijske poslove za održavanje i obnovu,
rekonstrukciju i izgradnju;
6. obavljati investicijske poslove za osiguranje
potrebne studijske i projektne
7. pripremiti i realizirati program mjera i aktivnosti na
unapređenju sigurnosti
8. obaviti poslove zaštite cesta;
9. predložiti financijske planove i financijska izvješća
o realizaciji tih planova i
10. voditi evidenciju (bazu podataka) cesta, objekata,
prometne signalizacije i opreme
11. prikupljati podatke i obavještavati javnost o stanju
cesta i načinu odvijanja
12. poduzimati potrebne mjere za očuvanje i zaštitu
okoliša. rekonstrukcije i izgradnje cesta,kao i izvješća
o realizaciji tih planova i programa;dokumentacije;
prometa; programa za osiguravanje financijskih
sredstava za potrebe cesta; na cestama i katastra
cestovnog zemljišnog pojasa; prometa;
Članak 4.

***
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 14.
Zakona o komunalnoj djelatnosti HBŽ (˝Narodne novine
HBŽ˝ broj 2/06 i 4/06) i članaka 13., 44. i 48. Zakona
o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene
novine Federacije BiH br. 12/10,16/10 i 66/13) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj dana 11.11.2015.
godine d o n o s i
ODLUKU
o određivanju nadležnog općinskog tijela za
upravljanje i održavanje lokalnih putova

Općina Kupres se obvezuje proračunska sredstva
predviđena za održavanje i popravak lokalnih putova
predvidjeti kao namjenska sredstva usmjerena ka
Upravitelju.
Članak 5.
Obvezuje se Općinski načelnik da sklopi poseban
Ugovor s Upraviteljem kad je u pitanju održavanje i
popravak lokalnih putova i to za svaki posao zasebno (npr.
zimsko održavanje putova, postavljanje signalizacije,
sanacija udarnih rupa i sl.).
Članak 6.

Ovom Odlukom određuje se JKP ˝Kupres˝ d.o.o. Kupres
kao nadležno općinsko tijelo za upravljanje i održavanje
lokalnih putova ( U daljnjem tekstu: Upravitelj).

Uvjeti i način korištenja lokalnih putova od strane
zainteresiranih stranaka propisani su Zakonom, a
Upravitelj će u suradnji s nadležnom Općinskom službom
za putnu infrastrukturu ono što nije propisano Zakonom
propisati posebnim odgovarajućim aktom.

Članak 2.

Članak 7.

Temeljem ove Odluke Upravitelj se obvezuje upravljati
i održavati lokalne putove na području općine Kupres
u suradnji s nadležnom Općinskom službom za putnu
infrastrukturu.

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

Članak 1.
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Broj: 01-27- 1-104/15
Kupres, 11.11.2015. 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. studenog 2015. godine, razmatralo
je Informacija o rješavanju statusa braniteljske populacije
za period siječanj – listopad 2015. godine. Nakon rasprave
Vijeće je usvojilo s l i j e d e ć i

***
ZAKLJUČAK
Temeljem članka 13. a u svezi članka 8. stavak 3. alineja
9. Zakona o načelima lokalne samouprave F Bih („Službene
novine F BiH“, broj:49/06),članka 7. stavak 4. Zakona
o stvarnim pravima F BiH („Službene novine F BiH“,
broj:66/13 i 100/13),te članka 25. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općinskog vijeća općine Kupres“,broj:
20/08) , na prijedlog općinskog načelnika ,Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj dana 11.11.2015.godine,
donijelo je
ODLUKU
o prestanku svojstva nekretnine u javnoj uporabi
I
Cijela nekretnina označena kao k.č.br. 3/29 zv.
„Mjesni prostor“ ,u površini od 390 m2 , (po starom
premjeru),upisana u el.z.k.ul.br. 1 (ranije z.k.ul.br. Iskaz
iste k.o.) k.o. Kupres, kao javno dobro sa 1/1 dijela ,a
što odgovara k.č. broj 3/29 zv. „Put cesta“ – lokalni put ,
površine 256 m2 k.č. broj 3/142 zv. „Put“ – lokalni put
, površine 134 m2 , upisane u posjedovnom listu br. 195
k.o. Kupres , posjed Općenarodna imovina „Putevi“ sa
1/1 dijela, po starom premjeru, prestaje svojstvo da bude
u javnoj uporabi.
Sastavni dio ove odluke je Situacija terena i fotokopija
katastarskog plana broj: 02-02/3-30-5-1302/15 od
14.10.2015. godine.

I
Vijeće je usvojilo Informacija o rješavanju statusa
braniteljske populacije za period siječanj – listopad 2015.
godine.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-41-7-103/15
Kupres, 11. studenog 2015. 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. studenog 2015. godine,
razmatralo je Izvješće o radu Javnog komunalnog
poduzeća „Kupres“ d.o.o. Kupres. Nakon rasprave Vijeće
je usvojilo s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je usvojilo Izvješće o radu Javnog komunalnog
poduzeća „Kupres“ d.o.o. Kupres.

II

II

Na temelju ove odluke, Zemljišnoknjižni ured
Općinskog suda u Livnu Odjeljenje suda u Tomislavgradu
i Općinska Služba za graditeljstvo, urbanizam,
prostorno uređenje,katastar i geodetske poslove Općine
Kupres,izvršit će uknjižbu prava vlasništva na zemljištu
označenom u članku I. ove Odluke u korist državnog
vlasništva sa dijelom 1/1,da bi navedeno zemljište postalo
objektom prava vlasništva, čiji će nositelj prava posjeda
biti općina Kupres.

Sagledati Odluku o cijenama komunalnih usluga i
vidjeti koje se ciljne mogu korigirati.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i a objavit
će se u „Službenom glasniku“ općine Kupres.
Broj: 01-01-3-107/15
Kupres ,11.11.2015.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-23-10-101/15
Kupres, 11. studenog 2015. 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. studenog 2015. godine,
razmatralo je Izvješće o radu za 2014. godinu Općinskog
javnog pravobranitelja. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo
slijedeći
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ZAKLJUČAK

II

I

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

Vijeće je usvojilo Izvješće o radu za 2014. godinu
Općinskog javnog pravobranitelja.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj :01-08-98/15
Kupres, 11. studenog 2015. 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. studenog 2015. godine,
razmatralo je Izvješće o uplati komunalne naknade za
2014. i 2015. godinu. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo
slijedeći:
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je usvojilo Izvješće o uplati komunalne naknade
za 2014. i 2015. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-01-3-102/15
Kupres, 11. studenog 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Broj: 01-38-1-99/15
Kupres, 11. 2015. 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. studenog 2015. godine,
razmatralo je Nacrt Odluke o načinu vršenja pašarenja
na području općine Kupres. Nakon rasprave Vijeće je
usvojilo s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je usvojilo Nacrt Odluke o načinu vršenja
pašarenja na području općine Kupres.
II
Svi zainteresirani dostaviti u pisanoj formi svoje
primjedbe, prijedloge i sugestije na ponuđeni nacrt odluke u
roku od 20 dana. Na temelju pristiglih primjedbi, prijedloga
i sugestija predlagač će pripremiti prijedlog odluke.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-24-1-108/15
Kupres, 11. studenog 2015. 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. studenog 2015.
godine, razmatralo je Izvješće o završetku školske
godine 2014/2015 nakon popravnih ispita Osnovne škole
fra Miroslava Džaje Kupres. Nakon rasprave Vijeće je
usvojilo s l i j e d e ć i :

Na osnovu članka 25. Statuta općine Kupres (“Službeni
glasnik općine Kupres broj: 20/08“) i članka 2 stavka
1. točke 1.6 Zakona o ministarskim,vladinim i drugim
imenovanjima F BiH (Službene novine F BiH 34/03 i
65/13) Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj dana
11.11.2015. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I

1. Ovlašćuje se Skupština javnih poduzeća da u skladu
s pozitivnim zakonskim propisima imenuje privremeni
Upravni odbor PP Kupreško polje d.o.o. Kupres

Vijeće je usvojilo Izvješće o završetku školske godine
2014/2015 nakon popravnih ispita Osnovne škole fra
Miroslava Džaje Kupres.

2. Ovlašćuje se Predsjednik skupštine javnih poduzeća
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da u ime Općinskog vijeća potpisuje akte koji se tiču
prijenosa društvenog kapitala PP Kupreško polje d.o.o.
Kupres s Vlade HBŽ na Općinu Kupres

ODLUKU
o izvršenju Proračuna
Općine Kupres za 2015. godinu

3. Zadužuju se Općinski načelnik i Predsjednik
skupštine javnih poduzeća da u najkraćem mogućem roku
završe proces prijenosa društvenog kapitala PP Kupreško
polje d.o.o. Kupres s Vlade HBŽ na Općinu Kupres te da
na usvajanje OV dostave Odluku o usuglašavanju pravnog
statusa PP Kupreško polje d.o.o. Kupres

Članak 1.

Broj: 01-05- 2- 97/15
Datum: 11.11.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i
primitaka te rashoda izdataka Proračuna Općine Kupres
za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo
izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i
garancija, upravljanje javnim dugom, te financijskom i
nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih
korisnika, ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju
Proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obveza
te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.

***

Vijeće je usvojilo Izvješće o općem uspjehu učenika
na kraju školske 2014/2015. godine u Srednjoj školi
„Kupres“.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i plana
razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i
Račun financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i
izdataka proračunski korisnika raspoređenih u tekuće i
razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.
U Računu prihoda i rashoda iskazuju se porezni i
neporezni prihodi i drugi prihodi i primici te rashodi
utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Općine
na temelju zakonskih i drugih propisa.
U Računu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplate
dugova uzetih radi uravnoteženja salda bilance prihoda i
rashoda Proračuna.

II

Članak 3.

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj 11. studenog 2015. godine,
razmatralo je Izvješće o općem uspjehu učenika na kraju
školske 2014/2015. godine u Srednjoj školi „Kupres“ .
Nakon rasprave Vijeće je usvojilo s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I

Zadužuje se nadležna općinska služba i ravnatelji škola
da se očituju na prijedlog Pedagoških standarda koje je
dostavilo Ministarstvo znanosti, prosvijete, kulture i
športa HBŽ.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-38-1-100/15
Kupres, 11. studenog 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F
BiH“, broj: 102/13), članka 18. Zakona o načelima lokalne
samouprave („Službene novine F BiH”, broj: 49/06)
i članka 25. Statuta Općine Kupres („Službeni glasnik
Općine Kupres“, broj: 20/08), Općinsko vijeće Kupres,
na sjednici održanoj dana 21.12. 2015. godine, d o n o s i

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

Članak 9.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim
korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni
za korisnike sredstava na pojedinim ekonomskim
kodovima. Sredstva proračuna predviđena proračunskim
korisnicima doznačit će se na brojeve žiroračuna
proračunskih korisnika ili će se obveze po pisanom
zahtjevu proračunskih korisnika platiti direktno iz
proračuna, s ekonomskog koda proračunskog korisnika, u
obimu utvrđenim Proračunom za tekuću godinu.
Proračunski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti
samo za namjene koje su određene Proračunom, a sukladno
svom godišnjem financijskom planu i po dinamici
utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Proračunskim korisnicima nije dozvoljeno stvarati
obveze, odnosno rashode ili opterećenja proračunskih
pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja proračunskih
pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog u
operativnom proračunu za tog proračunskog korisnika.

Članak 5.
Proračun će se izvršavati po sljedećim prioritetima:
1. otplate kredita i kamata,
2. plaće i naknade troškova uposlenih,
3. neposredne obveze za robu i usluge,
4. transferi javnim poduzećima i javnim ustanovama,
5. kapitalni izdaci,
6. ostalo.

Članak 10.
Sredstva na poziciji ”Bruto plaće i naknade” osiguravaju
se na temelju Zakona o plaćama i naknadama u organima
vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br. 45/10 i 111/12). Sredstva sa
pozicije “Naknade troškova uposlenih” osiguravaju se
na temelju Zakona o plaćama i naknadama u organima
vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 45/10 i 111/12), Uredbe o naknadama
koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije
BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11 i 51/12), Općeg kolektivnog
ugovora na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05 i 62/08) i
Kolektivnog (Granskog) ugovora za službenike organa
uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 23/00 i 50/00).
Članak 11.

Članak 6.
Žurni i nepredviđeni proračunski izdaci koji se pojave
tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava
tekuće pričuve utvrđene u Proračunu.
Proračunska izdvajanja za tekuću pričuvu ne smiju
preći 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda,
vlastitih prihoda i bez primitaka.
Članak 7.
Izvješća o utrošku financijskih sredstava iz Tekuće
pričuve podnose se Općinskom vijeću polugodišnje,
zajedno sa izvješćem o izvršenju proračuna za navedeni
period, sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju
i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:
69/14).
Članak 8.
Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog
propisa, poveća djelokrug ili nadležnost proračunskog
korisnika što zahtijeva i povećana sredstva ili se osnuje
novi proračunski korisnik, sredstva za njegove troškove
osiguravaju se iz Tekuće pričuve Proračuna.
Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog
propisa, umanji djelokrug ili nadležnost proračunskog
korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili sam
proračunski korisnik prestane postojati, neutrošena
sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću pričuvu
Proračuna ili na proračunskog korisnika koji preuzme
njegove poslove.

Visina dnevnica, naknada troškova za službena
putovanja koji nastanu u vezi sa službenim putovanjima
određuje se na temelju Uredbe o naknadama za službena
putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10,
9/11 i 80/11).
Članak 12.
Postupak nabave roba, radova i usluga će se obavljati
u skladu sa Zakonom o javnim nabavama Bosne i
Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 39/14).
Članak 13.
Sredstva namijenjena za financiranje političkih
subjekata će se rasporediti tako da 40% od predviđenog
iznosa pripada političkim subjektima, koji su zastupljeni
u Općinskom vijeću Kupres, u jednakim iznosima, a 60%
prema broju vijećnika u Općinskom vijeću, na dan dodjele
mandata.
Članak 14.
Prijenos planiranih sredstava – grantova vršit će se
na temelju validne financijske dokumentacije, odnosno
na temelju odobrenja općinskog načelnika, sukladno
raspoloživim sredstvima
Članak 15.
Izdvajanja za kapitalne izdatke vršit će se po zaključku
Općinskog načelnika prema programu utvrđenih investicija
u Proračunu, vodeći računa o prioritetima projekata, te
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dinamici priljeva sredstava za njihovo financiranje.

Broj: 01-14-2-117/15
Kupres, 21.12. 2015 .god.

Članak 16.
Zaduživanje općine vrši se u skladu s odredbama
čl. 67. do čl.70. Zakona o proračunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Općine se mogu zadužiti u zemlji
i inozemstvu u svrhu financiranja kapitalnih investicija
ukoliko zadovoljavaju posebne kriterije.
Članak 17.
Svi proračunski korisnici dužni su u roku od 20 dana po
isteku tromjesečja sačiniti tromjesečna izvješća i dostaviti
ih nadležnoj općinskoj službi za poslove financija, a
godišnje izvješće najkasnije do 30. ožujka naredne
godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 35. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F
BiH“, broj: 102/13) i članka 25. točka 3. Statuta Općine
Kupres (“Službeni glasnik Općine Kupres”, broj 20/08),
Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 21.12.2015.
godine d o n o s i
ODLUKU
o privremenom financiranju Općine Kupres

Članak 18.

Članak 1.

Nadležna općinska služba za financije obvezna je
podnijeti izvješće Općinskom načelniku o izvršenju
Proračuna za prvo polugodište do kraja mjeseca
kolovoza.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka treba da sadrži:
- prikaz fiskalnog stanja
-usporedni prikaz utvrđenih i stvarnih prihoda i
izdataka, te objašnjenja mogućih razlika,
- prijedlog i mjere za poboljšanje stanja prema nastalim
okolnostima.

Do donošenja konačne odluke o usvajanju Proračuna
Općine Kupres za 2016. godinu, privremeno se, na temelju
ove Odluke nastavlja financiranje poslova, funkcija i
programa korisnika proračuna, a najdulje do 31.03.2016.
godine.

Članak 19.
Općinski načelnik ima pravo i obvezu odbiti sve zahtjeva
za prijenos sredstava koji nisu sukladni s ovom Odlukom,
po obimu, strukturi i dinamici odobrenih proračunskih
rashoda i koji nisu utemeljeni na odgovarajućim odlukama
i procedurama utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 2.
Privremeno financiranje potreba za navedeno razdoblje
vršit će se razmjerno sredstvima utrošenim u istom
razdoblju prethodne godine, a najviše do tromjesečnog
prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik da do iznosa iz
članka 2. ove Odluke izvrše raspored ostvarenih prihoda
na korisnike proračuna Općine Kupres za navedeno
razdoblje.

Članak 20.
Članak 4.
Financijske obveze preuzete u ime i za račun Općine u
skladu sa zakonom i drugim propisima čine dug Općine i
obveze Općine.
O visini zaduživanja Općine i garancija Općine odlučuje
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika.

Proračunski korisnici ne mogu započeti nove ili
proširene programe i aktivnosti dok se ne donese
proračun.
Članak 5.

Članak 21.
Odgovorna osoba proračunskog korisnika kaznit će se
za prekršaj koji napravi, sukladno odredbama članka 78.
Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Članak 22.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i ima se objaviti u “ Službenom glasniku
Općine Kupres”, a primjenjivat će se na fiskalnu 2015.
godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2016. godine.
Broj: 01-14-2-120/15
Kupres, 21. prosinca. 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Na temelju članka 37. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj:
102/13,9/14,13/14,8/15 i 91/15), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprava ("Službene novine F BiH", broj:
49/06) i članka 25. Statuta općine Kupre ("Službeni glasnik općine Kupres", br: 20/08), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 21.12.2015. godine donosi s l j e d e ć e
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU
I - OPĆI DIO
Članak 1.
Izmjene i dopune Proračuna općine Kupres za 2015. godinu sastoje se od:
Kod
1
A
B

Plan 2015
2
PRIHODI
RASHODI

3
2.724.600
2.724.600

Izvršenje sa
30.11.2015
4
2.057.950
2.057.950

Izmjene i
dopune 2015
5
2.389.695
2.389.695

Indeks

Indeks

5/3
87,71
87,71

5/4
116,12
116,12

Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2015. godinu kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO
Ek.kod A - PRIHODI
1

2

71

I - POREZNI PRIHODI

711000

Plan 2015

Izvršenje sa
30.11.2015

Izmjene i
dopune 2015

Indeks

Indeks

3

4

5

5/3

5/4

723.950

754.402

814.550

112,51

107,97

Porez na dobit poj.i pod.

650

85

650

100,00

766,15

711111

Porez na dobit od gosp. i prof.
djelatnosti

100

10

100

100,00

1041,67

711112

Porez na dobit od polj.dj.

500

75

500

100,00

664,54

711115

Porez na prihod od imovine i imov.
prava

50

0

50

100,00

713000

Porez na plaću i radnu snagu

3.000

22.101

23.500

783,33

106,33

713111

Porez na plaću i dr.os.prim.

1.000

12.012

13.000

1300,00

108,23

713113

Porez na dodatna primanja

2.000

10.089

10.500

525,00

104,08

714000

Porez na imovinu

28.500

54.427

57.600

202,11

105,83

714110

Porez na imovinu

11.000

7.875

8.600

78,18

109,20

714130

Porez na promet nekretnina

17.000

46.552

48.500

285,29

104,18

714191

Ostali stalni porezi na imovinu

500

0

500

100,00

715000

Porez na promet proizvoda i usluga

2.200

2.679

3.200

145,45

715111

Porez na promet domaće nafte i
naftnih derivata

100

0

100

100,00

715132

Porez na promet proizvoda iz tar.br.2

0

895

1.000

715141

Porez na promet usluga,osim usluga u
građevinstvu

2.000

1.784

2.000

119,44

111,73
100,00

112,10
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715200

Porez na promet posebnih usluga

716000
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100

0

100

100,00

Prihodi od poreza na dohodak

110.600

110.115

113.100

102,26

102,71

717000

Prihodi od neizravnih poreza

535.000

519.721

563.000

105,23

108,33

717131

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

35.000

35.538

38.000

108,57

106,93

717141

PDV

500.000

484.183

525.000

105,00

108,43

719000

Ostali porezi

44.000

45.274

53.500

121,59

118,17

719114

Porez na plaću za zaštitu od nesreća

2.500

6.142

6.500

260,00

105,83

719115

Poseban porez za zaštitu od nesreća

500

1.137

2.000

400,00

175,84

719116

Porez na potrošnju u ugost.od prav.os.

30.000

30.241

35.000

116,67

115,74

719117

Porez na potrošnju u ugost.od fiz.os.

11.000

7.754

10.000

90,91

128,97

1.100.600

1.162.163

1.382.589

125,62

118,97

201.800

409.117

551.131

273,11

134,71

72

II - NEPOREZNI PRIHODI

721100

Prihodi o financijske i nemat.imovine

721112

Prihodi od ekspl. prirodnih resursa

0

700

1.500

721121

Prihodi od iznajmljivanja zemljišta

200.000

42.936

184.000

92,00

428,54

721122

Prihodi od iznajmljivanja poslovnih
prostora

1.800

1.650

1.800

100,00

109,09

721129

Prihodi od iznajmljivanja ostale
materijalne imovine

0

363.831

363.831

721210

Ostali prih. od fina.i nemat.imov.

45.050

39.331

41.550

92,23

105,64

721211

Prihodi od kamata na depozite u banci

50

2

50

100,00

2145,92

721214

Prihodi od GSM licence

45.000

39.329

41.500

92,22

105,52

721239

Ostali prihodi od imovine

30.000

34.528

35.000

116,67

101,37

722000

Naknada i takse od pružanja javnih
usluga

823.750

679.187

754.908

91,64

111,15

722100

Administrativne takse

50.050

31.818

35.050

70,03

110,16

722300

Komunalne takse

201.000

180.352

196.000

97,51

108,68

722321

Općinske komunalne naknade

150.000

139.506

150.000

100,00

107,52

722322

Porez na tvrtku

35.000

28.633

32.000

91,43

111,76

722329

Pristojba za šport

16.000

12.213

14.000

87,50

114,63

722400

Ostale proračunske naknade

480.000

389.165

436.608

90,96

112,19

722433

Naknada za uređenje građevinskog
zemljišta

90.000

10.196

12.000

13,33

117,70

722435

Naknada po osnovu prirodnih
pogodnosti-Renta

50.000

98.860

100.000

200,00

101,15

722437

Naknada za postupak legalizacije
javnih površina i građevina

10.000

5.357

6.000

60,00

112,00

722449

Prihodi od dana kosidbe

30.000

0

0

0,00

722454

Naknada za korištenje državnih šuma

300.000

258.608

288.608

96,20

214,21

100,00

111,60
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722463

Naknada za zakup javnih površinaDan kosidbe-novi ek.kod

722500

Posebne naknade i takse

0

16.144

30.000

92.700

77.852

87.250

94,12

112,07

III - TEKUĆE POTPORE

750.000

103.879

155.000

20,67

149,21

731121

Primljene potpore od međ.organizacija

100.000

0

0

0,00

732112

Tekuće potpore iz Federacije

450.000

9.384

25.000

5,56

266,41

732114

Potpore od Županije

200.000

94.495

130.000

65,00

137,57

IV-Ostali prihodi

75.050

37.506

37.556

50,04

100,13

777778

Potrživanja iz ranijeg razdoblja

75.000

37.506

37.506

50,01

100,00

777779

Naknada za putove iz cijene naftnih
derivata

50

0

50

100,00

V- KAPITALNI PRIMICI

75.000

0

0

0,00

Prihodi od prodaje zemljišta

75.000

0

0

0,00

2.724.600

2.057.950

2.389.695

87,71

116,12

Plan 2015

Izvršenje sa
30.11.2015

Izmjene i
dopune 2015

Indeks

Indeks

3

4

5

I - TEKUĆI IZDACI

1.929.906

1.600.996

1.970.285

102,09

123,07

611100

Bruto plaće i naknade

593.000

501.681

606.500

102,28

120,89

611200

Naknade troškova uposlenih

92.900

72.539

90.000

96,88

124,07

612000

Doprinosi
doprinosi

63.000

52.681

64.000

101,59

121,49

613000

Izdaci za materijal i usluge

505.800

335.783

456.860

90,32

136,06

613100

Putni troškovi

9.000

6.980

8.000

88,89

114,61

613200

Elekt. energija, jav. rasvj. i grijanje

155.000

98.884

138.000

89,03

139,56

613300

Pošt. telekom. i komunal. usluge

33.000

30.032

35.000

106,06

116,54

613400

Nabavka materijala i servis. usluge

24.100

19.200

22.100

91,70

115,11

613500

Usluge prijevoza i gorivo

9.200

6.751

8.200

89,13

121,47

613700

Tekuće održavanje i ostale usluge

100.500

96.431

97.560

97,07

101,17

613800

Osiguranje i bankarske usluge

4.000

4.331

4.500

112,50

103,89

613900

Ostale usluge i dug iz pret.razdoblja

171.000

73.174

143.500

83,92

196,11

Tekući prijenosi -grantovi

643.206

605.319

719.932

111,93

118,93

73

77

81
811111

UKUPNI PRIHODI I+II+II+IV+V

Ek.kod B - RASHODI
1

614

2

poslodavca

i

ostali

185,83

614118

Grantovi političkim strankama

5.000

4.574

5.000

100,00

109,32

614122

Grantovi izbornoj komisiji

6.006

4.995

6.500

108,23

130,14

614234

Stipendije

24.000

0

0

0,00

614237

Troškovi smještaja štićenika

32.560

0

32.560

100,00

614238

Sudski troškovi i ovrha

10.000

145.079

145.079

1450,79

100,00
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614239

Grant za Dom zdravlja

10.000

5.000

5.000

50,00

100,00

614313

Grantovi za šport

38.000

38.920

40.000

105,26

102,77

614315

Grantovi za kulturu

5.000

2.400

3.000

60,00

125,00

614317

Grantovi za vjerske zajednice

10.000

5.000

5.000

50,00

100,00

614318

Prijevoz učenika

40.000

42.150

52.000

130,00

123,37

614319

Grantovi udrugama

5.000

2.000

2.000

40,00

100,00

614321

Crveni križ

2.000

1.000

1.000

50,00

100,00

614322

Pomoć braniteljima

10.000

8.497

10.000

100,00

117,70

614325

Naknada za vatrogasne jedinice

6.000

0

0

0,00

614327

Jednokratna novčana
rođenje djeteta

5.000

0

5.000

100,00

614328

Pomoć djeci sa posebnim potrebama

5.000

1.000

1.000

20,00

100,00

614411

Hrvatski radio Kupres

70.600

58.833

70.600

100,00

120,00

614412

Hrvatski dom kulture

63.000

52.500

63.000

100,00

120,00

614413

Osnovna škola fra Miroslav Džaja

28.000

34.106

40.000

142,86

117,28

614414

Centar za socijalnu skrb

66.000

57.331

66.000

100,00

115,12

614415

Poticaj za poljoprivredu

20.000

1.000

1.000

5,00

100,00

614416

Dječiji vrtić Pahuljica

59.040

49.200

59.040

100,00

120,00

614417

Spomenici iz domovinskog rata

5.000

3.000

3.000

60,00

100,00

614418

Javno komunalno poduzeće

70.000

55.553

55.553

79,36

100,00

614419

Grant za pripravnike-ugovor o djelu

18.000

15.600

18.600

103,33

119,23

614619

Proračunska pričuva

30.000

17.581

30.000

100,00

170,64

616325

Otplata kredita

32.000

32.993

32.993

103,10

100,00

II-KAPITALNI IZDACI

320.000

28.591

30.000

9,38

104,93

821113

Vodosnadbijevanje

150.000

0

0

0,00

821216

Ostali kapitalni izdaci

100.000

28.591

30.000

30,00

821222

Asvaltiranje i san.ulica i lokalnih
putova

70.000

0

0

0,00

300000

III-Kratkoročne obveze i razgraničenja

474.694

428.363

389.410

82,03

90,91

2.724.600

2.057.950

2.389.695

87,71

116,12

82

naknada

UKUPNO IZDACI I+II+III

za

104,93

Broj: 01-14-2-116/15
Kupres, 21.12.2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Temeljem članka 8. Zakona o principima lokalne
samouprave u F BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj
49/06) članaka 2. i 5. Zakona o javnim poduzećima u
FBiH („Službene novine F BiH“ broj:8/05), članka 25.
Statuta općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“
broj:20/08), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
dana 21. 12.2015. godine d o n i j e l o j e

Primjedbe i prijedloge na ponuđeni Nacrt Proračuna
za 2016. godinu u pisanoj formi dostaviti Službi za
inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu
zaštitu.
Sve opravdane primjedbe i prijedloge unijeti u prijedlog
Proračuna općine Kupres za 2016. Godinu i dostaviti
Vijeću na razmatranje i usvajanje.

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Skupštine javnih
poduzeća kojima je općina Kupres osnivač

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

Članak 1.
Iz skupštine javnih poduzeća kojima je općine Kupres
osnivač razrješavaju se
a) Frano Hrnjkaš- zbog smrti
b) Dario Čičak- na osobni zahtjev
Članak 2.
U skupštinu javnih poduzeća kojima je općina Kupres
osnivač imenuju se:
a) Arnesa Ramčić

Broj: 01-14-2-118/15
Kupres, 21. prosinca 2015. 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 21. prosinca 2015. godine,
razmatralo je Nacrt odluke o izvršenju Proračuna općine
Kupres za 2016. godinu. Nakon rasprave Vijeće je donijelo
slijedeći
ZAKLJUČAK

b) Mate (Ante) Čičak
Članak 3.

I

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

Vijeće je prihvatilo Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna
općine Kupres za 2016. godinu.

Broj: 01-02- 121/15
Kupres,21. prosinca 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 21. prosinca 2015.
godine, razmatralo je Nacrt Proračuna općine Kupres za
2016. godinu. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda
Vijeće je donijelo s l i j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je prihvatilo Nacrt Proračuna općine Kupres za
2016. godinu.

II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-14-2-119/15
Kupres, 21. prosinca 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 21. prosinca 2015.
godine, razmatralo je Nacrt Programa rada Općinskog
vijeća za period siječanja 2016.- prosinac 2016. godine.
Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je
donijelo s l j e d e ć i
ZAKLJUČAK

II
I
Predlagač Proračuna organizirat će javnu raspravu po
predloženom nacrtu 15.01.2015. godine.

Vijeće je prihvatilo Nacrt Programa rada Općinskog
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vijeća za period siječanja 2016.- prosinac 2016. godine.
II
Sve prijedloge i primjedbe vezano za ponuđeni nacrt
Programa rada Općinskog vijeća za period siječanja 2016prosinac 2016 godine zainteresirani subjekti i pojedinci u
pismenoj formi dostaviti Kolegiju Općinskog vijeća do
19.01. 2016. godine, kako bi se usuglašen program mogao
dostaviti na vrijeme Vijeću na usvajanje.

- k.č. 1110/6 zv. „Rupe“ livada – 2. i 3. klase, u površini
od 4489 , upisana u P.L. br.191, k.o. Kupres ,posjednik
Općina Kupres sa 1/1 dijela , što po zemljišnomknjižnom stanju odgovara
- k.č. 1110/6 zv. livada „Rupe“ , u površini od 4489 m2
upisana u el.z.k.ul.br. 2044 k.o. Kupres (po podacima
starog premjera), vlasnik i posjednik Općina Kupres
sa 1/1 dijela ,a koju nekretninu Općina Kupres daje u
zamjenu njegove nekretnine.
II

III
Usuglašene primjedbe i prijedloge, Kolegij će uvrstiti
u prijedlog Programa i isti dostaviti na prvu sjednicu
Vijeća.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-02-1-115/15
Kupres, 21. prosinca 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Općinsko vijeće Kupres na 23. sjednici održanoj
24.02.2016.godine, rješavajući u predmetu zamjene
nekretnina po službenoj dužnosti, na temelju članka 25.
Statuta općine Kupres (“Službeni glasnik općine Kupres“,
broj 20/08), članka 363. st. 4. Zakona o stvarnim pravima
FBiH (“Sl. novine FBiH”, broj 66/13 i 100/13), članka 2.
i 24. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja
nekretninama neposrednom pogodbom ili zamjene
nekretnina koje su u vlasništvu općine Kupres, broj:0102-1-140/14 od 19.11.2014.godine ,d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
Odobrava se zamjena nekretnina između Općine
Kupres sa jedne strane i Andrija Vila sin Nediljka iz
Kupresa s druge strane a sve kako slijedi:
- k.č. 25/3 zv. „Zgon“ oranica/njiva – 2. i 3. klase, u
površini od 3111 m2 , i
- k.č. 25/10 zv. „Zgon“ oranica/njiva – 2 . i 3.klase, u
površini od 552 m2,
• upisane u P.L. br. 2120, k.o. Kupres ,posjednik
Andrija (Nediljko) Vila iz Kupresa sa 1/1 dijela,što
po zemljišnom-knjižnom stanju odgovara
- k.č. 25/3 zv. oranica „Zgon“ , u površini od 3111 m2,
- k.č. 25/10 zv. oranica „Zgon“ , u površini od 552 m2
upisane u el.z.k.ul.br. 1794, k.o. Kupres (po podacima
starog premjera) ,vlasnik Andrija (Nediljko) Vila iz
Kupresa sa 1/1 dijela , ove nekretnine daje Općini
Kupres koja je vlasnik i posjednik:

Procijenjena tržišna vrijednost građevinskog zemljišta
iz točke I ovog zaključka temelji se na Elaboratu procjene
vrijednosti k.č. 1110/6 k.o. Kupres broj: 02/16 siječanj
2016.godine , stalnog sudskog vještaka građevinske struke
Josip Petrović, iz Tomislavgrada te ista iznosi 71.824,00
KM
(slovima:sedamdesetjednatisućaosamstotinadvad
esetčetri i 0/100 KM), i Elaboratu procjene vrijednosti
k.č. k.č. 25/3 i 25/10 k.o. Kupres broj: 02/16 siječanj
2016.godine , stalnog sudskog vještaka građevinske Josip
Petrović, iz Tomislavgrada te ista iznosi 73.260,00 KM
(slovima:sedamdesettritisućedvijestotinešezdeset i 0/100
KM)
III
Za zamijenjene nekretnine iz točke I ovog Zaključka
dužna je Općina Kupres prije potpisivanja Ugovora o
zamjeni platiti razliku procijenjene tržišne cijene iz točke
II ovog zaključka u iznosu od 1.436,00 KM (slovima:
jednatisućačetristotinetridesetšest i 0/100 konvertibilnih
maraka) na račun vlasnika ANDRIJE (Nediljka) Vila iz
Kupresa koji on dostavi.
IV
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Kupres
potpiše notarski obrađen ugovor o zamjeni nekretnina.
Na nacrt ugovora o prodaji nekretnina mišljenje daje
Općinsko pravobraniteljstvo Tomislavgrad.
Ugovor o zamjeni obvezno sadrži odredbu o izdavanju
tabularne isprave (klauzula intabulandi) radi uknjižbe
prava vlasništva u zemljišnu knjigu.
Broj: 01-31-6-16/16
U Kupresu, 24.02. 2016.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članaka 66.i 68. Zakona o građevinskom
zemljištu F BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj 76/05),
članka 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik
općine Kupres˝broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres, na
sjednici održanoj dana 24.02.2016. godine, d o n o s i
ODLUKU
o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna
visine rente i naknade za uređenje građevinskog
zemljišta za 2016.godinu
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Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i način obračuna
visine:
-naknade iz osnova prirodnih pogodnosti građevinskog
zemljišta i pogodnosti već izgrađene
komunalne
infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja tog
zemljišta,a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika
ili korisnika zemljišta –rente u 2015. godini,
-naknada za uređenje građevinskog zemljišta
Članak 2.
Sve fizičke i pravne osobe – investitori, koji će
graditi/su izgradili na gradskom i ostalom građevinskom
zemljište obvezni su platiti rentu i naknadu za uređenje,
koje se računaju po 1 m² korisne površine građevine koja
će se graditi/izgrađene, ako ovom ili drugim odlukama
nije drugačije određeno.
Korisna površina građevine koja će se graditi utvrđuje
se prema priloženoj projektnoj dokumentaciji, a u
posebnim slučajevima kada se radi o izgrađenoj građevini
kao osnovica za obračun rente uzet će se bruto površina
građevine, umanjena za 20%.
Kod obnove-popravke-rekonstrukcije-sanacije oštećenih
objekata čija dokumentacija je uništena navedene naknade
se ne obračunavaju.

područje. Uže urbano područje je područje koje je
omeđeno sa ulicama sa zapadne strane ulicom Stjepana
Radića i Kralja Zvonimira, s južne strane ulicom ZrinskoFrankopanskom, sa istočne strane Splitskom ulicom i
magistralnom cestom Livno-Bugojno i sa sjeverne strane
granicom Regulacijskog plana općine Kupres te ulicom 3.
studenog 1994. godine.
Granicom obuhvata su obuhvaćene lijeva i desna strana
ulice.
Čajuša1, Čajuša 2, te svako drugo građevinsko
zemljište namijenjena za gradnju objekta- objekata
za povremeno korištenje za odmor-vikend kuća, te
građevinsko zemljište na Prostornom planu općine
Kupres namijenjeno za gradnju objekata koji se ne koriste
za stanovanje (odmarališta, bungalovi, hoteli, moteli,
restorani, ugostiteljski objekti,sportsko – rekreacijski
centri, rehabilitacijski centri , sportski tereni, igrališta,
energetski objekti i sl. Kupres.
2) 5% za gradsko građevinsko zemljište koje je
obuhvaćeno regulacijskom planom općine
3) 4% za građevinsko zemljište
Urbanističkim planom općine Kupres.

obuhvaćeno

4) 3% za građevinsko zemljište predviđeno po
Prostornom planu općine Kupres za

Članak 3.

5) 2% za građevinsko zemljište za gradnju proizvodnih
objekata ili drugu gospodarsku

1. Prosječna konačna građevinska cijena 1 m² korisne
stambene površine na području općine Kupres u 2015.
godinu iznosi 700,00 KM.

6) 1% za građevinsko zemljište za gradnju proizvodnih
objekata ili drugu gospodarsku

2. Prosječna konačna građevinska cijena za proizvodne
hale na području općine Kupres u 2015. godinu iznosi
560,00 KM.
3. Prosječna konačna građevinska cijena za poslovne
objekte, upravne zgrade i sl. na području općine Kupres u
2015. godinu iznosi 800,00 KM.
4. Prosječna konačna građevinska cijena za garažne
i druge pomoćne objekte u 2015. godinu na području
općine Kupres iznosi 210,00 KM.
5. Prosječna konačna građevinska cijena za igrališta,
stadione, sportske terene i slično, energetske građevinevjetroelektrane, fotonaponske elektrane i dr. energetske
objekte iznosi 100,00 KM.
Članak 4.
Cijena utvrđena u prethodnom članku ove Odluke služi
kao osnovica za računanje visine rente. Iznos rente može
se utvrđivat posebnim rješenjem.
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

7) Na građevinskom zemljištu definiranim Prostornim
planom općine Kupres, za sela se ne
8) Kao korisna površina otvorenih skladišta, asfaltnih
i betonskih baza, benzinskih crpki, proširenje gradskog
i ostalog građevinskog zemljišta- naseljenih mjesta,
djelatnost do 200 m².
djelatnost, preko 200 m². obračunava građevinska renta
za stambene objekte i štale.
plinara, kamenoloma, bazena za kupanje, hangara sa
nadstrešnicom, igrališta i stadiona, smatra se površina
koja se dobije množenjem površine građevinske parcele
sa 0,4 kao minimalni koeficijent izgrađenosti,
Članak 6.
Iznimno od odredbi iz prethodnog članka ove Odluke
visine naknada, u slučaju dodjele/prodaje gradskog
građevinskog zemljišta ili gradnje na vlastitom zemljištu
u svrhu izgradnje proizvodnog prostora umanjuje se:
- za 30 % ako investitor nanovo zapošljava do 5
radnika
- za 40 % ako investitor nanovo zapošljava od 6-10
radnika
- za 50 % ako investitor nanovo zapošljava od 11-20
radnika
- za 60 % ako investitor nanovo zapošljava od 21-30
radnika
- za 70 % ako investitor nanovo zapošljava 31 i više
radnika
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Vlasnik proizvodnog prostora dužan je u roku od
2 godine od dana izdavanja građevinske dozvole za
proizvodni prostor dostaviti Općini Kupres, nadležnoj
Službi za financije ovjereni spisak novozaposlenih radnika
izdan 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 za
financije općine Kupres će po službenoj dužnosti donijeti
rješenje po kojem je investitor dužan platiti puni iznos
rente valoriziran na dan promjene utvrđenih uvjeta, na
način propisan odredbama ove Odluke.
Općinsko vijeće određuje da se kod obračuna naknada
iz članka 1. ove Odluke koristi cijena po m2 iz članka 3.
ove Odluke u navedenom iznosu na način da se naknade
koje se obračunavaju sukladno Zakonu o građevinskom
zemljištu na temelju ove Odluke imaju obračunati i
naplatiti u 100%-om iznosu. Općinski načelnik će putem
nadležne Općinske službe za financije posebnim rješenjem
u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva investitora uz
koji obvezno prilaže plan upošljavanja u naredne dvije
godine te dokaz o izmirenim obvezama prema općini
Kupres u skladu sa ovom Odlukom utvrditi povrat novca
u određenom iznosu.
Članak 7.
Primjenom odredbi iz članka 5. ove Odluke visina
rente po zonama iznosi i to:
stambeni obj. proizvodne hale poslovni obj. (upravne
zgrade) garaže i dr.
(700 KM) (560 KM) (800 KM) (210 KM)
za prvu zonu (6%) 42,00 KM 33,60 KM 48,00 KM
12,60 KM
za drugu zonu (5%) 35,00 KM 28,00 KM 40,00 KM
10,50 KM
za treću zonu (4%) 28,00 KM 22,40 KM 32,00 KM
8,40 KM
za četvrtu zonu(3%) 21,00 KM 16,80 KM 24,00 KM
6,30 KM
za petu zonu (2%) proizv., gosp.ob. 11,20 KM do 200
m²,bilo gdje (nije u zoni proširenja pp)
za šestu zonu (1%) proizv., gosp.ob. 5,60 KM više od
200 m²,bilo gdje (nije u zoni proširenja pp)
Članak 8 .
Od dana usvajanja Odluke o građevinama od općeg
interesa mladi bračni parovi s prebivalištem na području
općine Kupres oslobađaju se plaćanja posebne naknade.
Posebna naknada se isključivo i obvezno naplaćuje za
objekte za povremeno stanovanje-vikend objekte.

Članak 9.
Nadležna općinska služba će izdati lokacijsku dozvoluinformaciju na temelju stručne ocjene Povjerenstva koje
je imenovano Rješenjem općinskog vijeća broj:01-02- 0516/15 od 19.03.2015. godine, a ovisno o namjeni objekta
rješenjem općinskog načelnika može biti dopunjeno sa
drugim članovima, za započete i izgrađene građevine na
prostoru cijele općine, za koje je investitor podnio zahtjev
po bilo kojoj Odluci općinskog vijeća.
Članak 10.
Povjerenstvo je obvezno kako bi dalo stručno
mišljenje, uvažiti i odredbe Odluke OV o rješavanju
pravnog statusa građevina izgrađenih bez odobrenja za
građenje i građevina privremenog karaktera na području
općine Kupres, prikupiti sve suglasnosti određene
važećim Zakonom o prostornom uređenju, te utvrditi
da su riješeni imovinsko pravni odnosi na predmetnoj
parceli. Situacijski snimak postojećeg stanja započetih i/
ili izgrađenih građevina za koje navedeno povjerenstvo da
pozitivno mišljenje smatrat će se kao dopunjen grafički
prikaz planskog dokumenta (detaljnog ili drugog).
Članak 11.
Po zahtjevu investitora za potrebe upisa objekata u javne
knjige nadležna služba će, sukladno mišljenju navedenog
povjerenstva iz članka 9. ove Odluke naknadnu uporabnu,
građevinsku i lokacijsku dozvolu-informaciju zamijeniti
uporabnom, građevinskom i lokacijskom dozvolominformacijom te iste zamijeniti-izdati, pozivajući se
na(sukladno) pozitivne zakonske propise (Zakon o
prostornom uređenju HBŽ i Zakon o građenju, HBŽ).
Članak 12.
Naknada za uređenje gradskog građevinskog i ostalog
građevinskog zemljišta obuhvaća stvarne troškove
pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta kao što
je predviđeno regulacionim ili urbanističkim planom.
Iznos naknade za uređenje gradskog građevinskog
zemljišta utvrđuje se suglasno programu uređenja
gradskog građevinskog zemljišta.
Članak 13.
Za prostor općine Kupres za koji su usvojeni detaljni
planski dokumenti i za koji nije usvojena Odluka o visini
naknade za uređenje, a koji je uređen (struja,voda,asfalt,
kanalizacija, ptt ) do donošenja programa uređenja
sa utvrđenim stvarnim troškovima po već usvojenim
regulacionim, urbanističkim planovima ili drugim
detaljnim planovima kao osnovica za izračunavanje
naknade za uređenje građevinskog zemljišta služi cijena
utvrđena u članku 3. ove Odluke.
Članak 14.
Visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta
po 1m² korisne površine objekta (građevine) koji će se
graditi na građevinskom zemljištu, utvrđuje se u postotku
od cijene utvrđene u članku 3. ove Odluke i ona po
Zonama iznosi:
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Odredba iz stavka 1. ovog članka odnose se isključivo
na gradnju:

u I Zoni 2 %
u II zoni 1,5 %
u III zoni 1 %
u IV zoni 0,5%
u V zoni 0,5 %
u VI zoni 0,5 %
Članak 15.

1. stambenih objekata koji se planiraju graditi/izgrađeni
na zemljištu kojih su vlasnici jedno od bračnih parova od
kojih je barem jedno mlađe od 40 godina, a ti stambeni
objekti se grade radi rješavanja stambenog pitanja i nisu
namijenjeni daljnjoj prodaji;

Primjenom osnovice iz prethodnog članka naknada za
uređenje građevinskog zemljišta za slijedeće prostorije i
objekte iznosi:

2. gospodarski objekti (proizvodni,poslovni) koji se
planiraju graditi na zemljištu kojeg su vlasnici osobe
mlađe od 40 godina;

1. za podrumski prostor 30% ;
2. za prizemlje zgrade 100% ;
3. za prvi kat 100%
4. za drugi kat i ostale etaže 80% ;
5. za potkrovlje do 2,60 m visine, 50% , a preko
2,60m (svijetla visina) 100%

3. pomoćni objekti objekata iz točke 1. i 2. ovog
članka.
Povrat novca u iznosu od 80% u proračunu općine
Kupres ima se knjižiti kao poticaj mladima čiji je cilj
rješavanje stambenog pitanja kao i samozapošljavanje na
području općine Kupres.
Primjena ovog članka kao i članka 6. ove Odluke
isključuje mogućnost povrata novca za zemljište na
kojem je upisana koncesija ili zakup.

Članak 16.

Članak 19.

Ako investitor gradi na građevinskom zemljištu koje
nije uređeno ili je djelomično uređeno isti je dužan
izvršiti uređenje na cijeloj površini zemljišta suglasno
urbanističko-tehničkim i drugim uvjetima utvrđenim
detaljnim ili drugim planskim dokumentom, urbanističkoj
suglasnosti-informaciji, u kojem slučaju investitor nije
dužan platiti naknadu za uređenje zemljišta.

Primjena članka 6. ove Odluke isključuje mogućnost
primjene članka 18. ove Odluke i obrnuto.

Kada je potrebno sa investitorom će se ugovoriti
dinamika uređenja građevinskog zemljišta, kao i obveze
i sankcije za neizvršenje obveza.
Ugovorom će se utvrditi da korisnik plaća naknadu za
uređenje cijele površine.
Članak 17.
Ne može se izdati-uručiti lokacijska dozvolainformacija dok investitor ne dostavi dokaz o uplati
naknade za uređenje građevinskog zemljišta.
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta može
se utvrđivat posebnim rješenjem, u postupku izdavanja
lokacijske dozvole-informacije.
Članak 18.
Općinsko vijeće određuje da se kod obračuna naknada
iz članka 1. ove Odluke koristi cijena po m2 iz članka 3.
ove Odluke u navedenom iznosu na način da se naknade
koje se obračunavaju sukladno Zakonu o građevinskom
zemljištu na temelju ove Odluke imaju obračunati
i naplatiti u 100%-om iznosu. Općinski načelnik će
putem nadležne Općinske službe za financije posebnim
rješenjem na zahtjev investitora uz koji obvezno prilaže
dokaz o starosti, dokaz o prebivalištu na području općine
Kupres, te potvrdu o izmirenim obvezama prema općini
Kupres u skladu sa ovom Odlukom utvrditi povrat novca
u iznosu od 80% od ukupnog uplaćenog iznosa koji se
ima u roku od 8 dana od donošenja rješenja uplatiti na
račun investitora.

Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
odredbe Odluke utvrđivanju osnovice,iznosa i načina
obračuna visine rente i naknade za uređenje građevinskog
zemljišta za 2015 god. br: 01-23- 14-10/15 od 19. ožujka
2015. godine (˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj:
31/15), kojima se reguliraju renta i naknada za uređenje
zemljišta.
Članak 21.
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- 14-12/16
Kupres, 24. veljače. 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članaka 302. i 304. Zakona o gospodarskim
društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15),
a u svezi s člankom 5. i 51. Zakona o javnim poduzećima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“,
broj 8/05; 91/08 i 22/09) i članka 25. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik općine Kupres“, broj 20/08), Općinsko
vijeće Kupres, na sjednici održanoj 24.02.2016. godine,
donosi
ODLUKU
o usuglašavanju pravnog statusa Poljoprivrednog
poduzeća „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres
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Članak 1.
Ovom Odlukom osnivatelj – Općina Kupres vrši
usuglašavanje
pravnog
statusa
Poljoprivrednog
poduzeća „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres sa Zakonom
o javnim poduzećima („Službene novine F BiH“, broj
8/05), primjenjujući supsidijarno odredbe Zakona o
gospodarskim društvima („Službene novine F BiH“,
broj: 81/15).
Članak 2.
Tijela Poljoprivrednog poduzeća „Kupreško polje“
d.o.o. Kupres su:
- skupština,
- nadzorni odbor,
- uprava (menadžment) , kao organi upravljanja i
- odbor za reviziju.
Članak 3.
Skupština Poljoprivrednog poduzeća „Kupreško polje“
d.o.o. Kupres:
Skupština Poljoprivrednog poduzeća „Kupreško
polje“ d.o.o. Kupres ima 17 članova koje bira Općinsko
vijeće
Za članove skupštine Poljoprivrednog poduzeća
„Kupreško polje“ d.o.o. Kupres određuju se članovi
skupštine Javnih poduzeća kojima je osnivač općina
Kupres
Pored odluka utvrđenih Zakonom o gospodarskim
društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br: 81/15)
skupština donosi odluke i o sljedećem:
Usvajanju Statuta Poljoprivrednog poduzeća
„Kupreško polje“ d.o.o. Kupres
Poslovniku ili poslovnicama na prijedlog
nadzornog odbora,
Etičkom kodeksu na prijedlog nadzornog
odbora,
Planu poslovanja, odnosno revidiranom planu
poslovanja u skladu sa članom 23. Ovog Zakona.
(2) Skupština poduzeća podnosi općinskom vijeću
izvješće o radu i poslovanju Poljoprivrednog poduzeća
„Kupreško polje“ d.o.o. Kupres najmanje jednom
godišnje.
Članak 4.

-

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana.

Pored nadležnosti utvrđenih u Zakonu o gospodarskim
društvima nadzorni odbor ima i sljedeće nadležnosti:
nadzire rad uprave;
priprema poslovnike i predlaže ih skupštini;
priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini;
vrši izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi
prijedlog za njegovo imenovanje skupštini;
razmatra provedbeni propis za postupak nabavke
i nadzire njegovo provođenje;
daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za
raspodjelu profita;
imenuje i razrješava članove uprave u skladu sa
postupcima utvrđenim u poslovniku odnosno poslovnicima
te važećim propisima;
daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene
na osnovu odredaba ovog Zakona;
daje upute direktoru za provođenje uviđaja u
vezi sa uočenim nepravilnostima.
Članak 5.
Uprava Poljoprivrednog poduzeća „Kupreško polje“
d.o.o. Kupres:
Upravu bira nadzorni odbor većinom glasova
na osnovu javnog natječaja iz reda kandidata koji po
menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za
izvršenje operativnih i poslovnih potreba Poljoprivrednog
poduzeća „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres: . U upravu ne
mogu biti imenovane osobe koja vrše funkciju u političkim
strankama.
Pored nadležnosti utvrđenih u Zakonu o gospodarskim
društvima uprava je nadležna i za:
izvještavanje nadzornog odbora na zahtjev
nadzornog odbora;
provedbu etičkog kodeksa;
izradu i nadgledanje realizacije planova
poslovanja;
izradu provedbenih propisa za postupak nabavki
i provedbu važećih zakona i propisa o postupku nabavki;
pripremu prijedloga o raspodjeli profita;
zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu
sa postupcima utvrđenim u poslovniku ili poslovnicima te
važećim zakonima.
Članak 6.

Nadzorni odbor Poljoprivrednog poduzeća „Kupreško
polje“ d.o.o. Kupres:

Zadužuje se Skupština Javnih poduzeća da u roku od
30. dana od dana donošenja ove Odluke uskladi Statut
Poljoprivrednog poduzeća „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres
s pozitivnim zakonskim propisima i ovom Odlukom.

Prilikom imenovanja članova nadzornog odbora
primjenjivat će se odredbe Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine i odredbe Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.

Zadužuje se Općinski načelnik da u daljnjem roku
od 30. dana od dana donošenja ove Odluke provede
proceduru Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova
Nadzornog odbora Poljoprivrednog poduzeća „Kupreško
polje“ d.o.o. Kupres
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Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01-05-2-10/16
Kupres, 24.02. 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
F BiH“, broj: 102/13,9/14,13/14,8/15 i 91/15), članka
18. Zakona o načelima lokalne samouprave („Službene
novine F BiH”, broj: 49/06) i članka 25. Statuta Općine
Kupres („Službeni glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08),
Općinsko vijeće Kupres, na sjednici održanoj dana 24.02.
2016. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Kupres
za 2016. godinu

- poreza koji su utvrđeni zakonom,
- neporeznih prihoda kao što su prihodi od poduzetništva
i imovine,
- administrativne i sudske naknade i pristojbe i novčane
kazne,
- prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i
ostalih poslova proračunskih korisnika.
2) R a s h o d a
- za zaposlene, kao što su tekući izdaci za plaće,
naknade,
- izdaci za materijal i usluge,
- tekući transferi i plaćanje kamata,
- za subvencije, pomoći i naknade,
- kapitalni transferi.
U Računu financiranja iskazuju se primici od
financijske i nefinancijske imovine, inozemnih i domaćih
potpora (transferi) i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci
za financijsku i nefinancijsku imovinu i za otplatu zajmova
i kredita.
Članak 4.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i
primitaka te rashoda izdataka Proračuna Općine Kupres
za 2016.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo
izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i
garancija, upravljanje javnim dugom, te financijskom i
nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih
korisnika, ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju
Proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obveza
te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim
korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni
za korisnike sredstava na pojedinim ekonomskim
kodovima. Sredstva proračuna predviđena proračunskim
korisnicima doznačit će se na brojeve žiroračuna
proračunskih korisnika ili će se obveze po pisanom
zahtjevu proračunskih korisnika platiti direktno iz
proračuna, s ekonomskog koda proračunskog korisnika, u
obimu utvrđenim Proračunom za tekuću godinu.
Proračunski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti
samo za namjene koje su određene Proračunom, a sukladno
svom godišnjem financijskom planu i po dinamici
utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Članak 2.

Članak 5.

Članak 1.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i plana
razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i
Račun financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i
izdataka proračunski korisnika raspoređenih u tekuće i
razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.
U Računu prihoda i rashoda iskazuju se porezni i
neporezni prihodi i drugi prihodi i primici te rashodi
utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Općine
na temelju zakonskih i drugih propisa.
U Računu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplate
dugova uzetih radi uravnoteženja salda bilance prihoda i
rashoda Proračuna.
Članak 3.
Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od:
1) P r i h o d a

Proračun će se izvršavati po sljedećim prioritetima:
1. otplate kredita i kamata,
2. plaće i naknade troškova uposlenih,
3. neposredne obveze za robu i usluge,
4. transferi javnim poduzećima i javnim ustanovama,
5. kapitalni izdaci,
6. ostalo.
Članak 6.
Žurni i nepredviđeni proračunski izdaci koji se pojave
tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava
tekuće pričuve utvrđene u Proračunu.
Proračunska izdvajanja za tekuću pričuvu ne smiju
preći 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda,
vlastitih prihoda i bez primitaka.
Članak 7.
Izvješća o utrošku financijskih sredstava iz Tekuće
pričuve podnose se Općinskom vijeću polugodišnje,
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zajedno sa izvješćem o izvršenju proračuna za navedeni
period, sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju
i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:
69/14).
Članak 8.
Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog
propisa, poveća djelokrug ili nadležnost proračunskog
korisnika što zahtijeva i povećana sredstva ili se osnuje
novi proračunski korisnik, sredstva za njegove troškove
osiguravaju se iz Tekuće pričuve Proračuna.
Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog
propisa, umanji djelokrug ili nadležnost proračunskog
korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili sam
proračunski korisnik prestane postojati, neutrošena
sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću pričuvu
Proračuna ili na proračunskog korisnika koji preuzme
njegove poslove.
Članak 9.
Proračunskim korisnicima nije dozvoljeno stvarati
obveze, odnosno rashode ili opterećenja proračunskih
pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja proračunskih
pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog u
operativnom proračunu za tog proračunskog korisnika.
Članak 10.
Sredstva na poziciji ”Bruto plaće i naknade” osiguravaju
se na temelju Zakona o plaćama i naknadama u organima
vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 45/10 i 111/12).
Sredstva sa pozicije “Naknade troškova uposlenih”
osiguravaju se na temelju Zakona o plaćama i naknadama
u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10 i 111/12),
Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11,
66/11 i 51/12), Općeg kolektivnog ugovora na teritoriju
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH”, br. 54/05 i 62/08) i Kolektivnog
(Granskog) ugovora za službenike organa uprave i sudske
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 23/00 i 50/00).
Članak 11.
Visina dnevnica, naknada troškova za službena
putovanja koji nastanu u vezi sa službenim putovanjima
određuje se na temelju Uredbe o naknadama za službena
putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10,
9/11 i 80/11).
Članak 12.
Postupak nabave roba, radova i usluga će se obavljati
u skladu sa Zakonom o javnim nabavama Bosne i

Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 39/14).
Članak 13.
Sredstva namijenjena za financiranje političkih
subjekata će se rasporediti tako da 40% od predviđenog
iznosa pripada političkim subjektima, koji su zastupljeni
u Općinskom vijeću Kupres, u jednakim iznosima, a 60%
prema broju vijećnika u Općinskom vijeću, na dan dodjele
mandata.
Članak 14.
Prijenos planiranih sredstava – grantova vršit će se
na temelju validne financijske dokumentacije, odnosno
na temelju odobrenja općinskog načelnika, sukladno
raspoloživim sredstvima
Članak 15.
Izdvajanja za kapitalne izdatke vršit će se po zaključku
Općinskog načelnika prema programu utvrđenih investicija
u Proračunu, vodeći računa o prioritetima projekata, te
dinamici priljeva sredstava za njihovo financiranje.
Članak 16.
Zaduživanje općine vrši se u skladu s odredbama
čl. 67. do čl.70. Zakona o proračunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Općine se mogu zadužiti u zemlji
i inozemstvu u svrhu financiranja kapitalnih investicija
ukoliko zadovoljavaju posebne kriterije.
Članak 17.
Svi proračunski korisnici dužni su u roku od 20 dana po
isteku tromjesečja sačiniti tromjesečna izvješća i dostaviti
ih nadležnoj općinskoj službi za poslove financija, a
godišnje izvješće najkasnije do 30. ožujka naredne
godine.
Članak 18.
Nadležna općinska služba za financije obvezna je
podnijeti izvješće Općinskom načelniku o izvršenju
Proračuna za prvo polugodište do kraja mjeseca
kolovoza.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka treba da sadrži:
- prikaz fiskalnog stanja
-usporedni prikaz utvrđenih i stvarnih prihoda i
izdataka, te objašnjenja mogućih razlika,
- prijedlog i mjere za poboljšanje stanja prema nastalim
okolnostima.
Članak 19.
Općinski načelnik ima pravo i obvezu odbiti sve zahtjeva
za prijenos sredstava koji nisu sukladni s ovom Odlukom,
po obimu, strukturi i dinamici odobrenih proračunskih
rashoda i koji nisu utemeljeni na odgovarajućim odlukama
i procedurama utvrđenim ovom Odlukom.
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Članak 20.
Financijske obveze preuzete u ime i za račun Općine u
skladu sa zakonom i drugim propisima čine dug Općine i
obveze Općine.
O visini zaduživanja Općine i garancija Općine odlučuje
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika.

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 21.

Članak 3.

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

Postupak javnog oglasa provest će Povjerenstvo za
izbor, imenovanja Općinskog vijeća Kupres, koje u svom
radu može angažirati i druge stručne osobe.

Članak 22.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i ima se objaviti u “ Službenom glasniku
Općine Kupres”, a primjenjivat će se na fiskalnu 2016.
godinu.

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.

Broj: 01-14-2-8/16
Kupres, 24.02. 2016.god.

Članak 5.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

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

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 24. veljače
2016. godine, d o n o s i

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se na oglasnoj ploči Općine Kupres i u „Službenom
glasniku Općine Kupres“.

ODLUKU
o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog
člana Općinskog izbornog povjerenstva Kupres

Temeljem članka 13. a u svezi članka 8. stavak 3.
alineja 9. Zakona o načelima lokalne samouprave F Bih
(„Službene novine F BiH“, broj:49/06), članka 7. i 8.
Zakona o stvarnim pravima F BiH („Službene novine F
BiH“, broj: 66/13 i 100/13), te članka 25. Statuta općine
Kupres („Službeni glasnik Općinskog vijeća općine
Kupres“,broj: 20/08) , na prijedlog općinskog načelnika
,Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj dana
24.02.2016.godine, d o n o s i d o n i j e l o j e

Članak 1.
Raspisuje se javni oglas za imenovanje jednog
člana Općinskog izbornog povjerenstva 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.

Broj: 01-05- 6-15/16
Kupres, 24.02.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

ODLUKU
o brisanju upisa nositelja prava vlasništva
OPĆENARODNA IMOVINA u zemljišnim knjigama

Članak 2.

I

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 Dnevni list. Javni
oglas sadrži opće i posebne uvjete propisane Izbornim

Na nekretninama označenim kako slijedi:
k.č. br. 1/14 zv. pašnjak „Suhopoljina“ ,u površini od
93550 m2,
k.č. br. 1/16 zv. pašnjak „Suhopoljina“, u površini
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od 29110 m2, (po starom premjeru), upisane u el.z.k.ul.
br. 510 (ranije z.k.ul.br.88 iste k.o.) k.o. Malovan,
kao OPĆENARODNA IMOVINA sa 1/1 dijela , a što
odgovara
k.č. br. 1/14 zv. „SUHOPOLJANA “ pašnjak – 3.klase,
u površini od 93550 m2,
k.č. br. 1/16 zv. „SUHA POLJANA “ pašnjak – 3.klase,
u površini od 29110 m2,
upisane u P.L. br. 147, k.o. Malovan (stari premjer)
,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela, i
k.č. br. 1227/1 zv. pašnjak „Poganac“ ,u površini od
45330 m2,
k.č. br. 1218 zv. pašnjak „Rosulja“ , u površini od
78166 m2, (po starom premjeru),upisane
u el.z.k.ul.br. 222 (ranije z.k.ul.br. 207 iste k.o.) k.o.
Otinovci ,kao OPĆENARODNA IMOVINA 1/1 dijela ,
a što odgovara
k.č. br. 1227/1 zv. „Poganac “ pašnjak – 2.klase, u
površini od 45140 m2, upisana u P.L. br. 147, k.o. Otinovci
(stari premjer) ,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela,
k.č. br. 1218 zv. „Rosulja“ livada – 3.klase, u površini
od 87666 m2, upisana u P.L. br. 282, k.o. Otinovci (stari
premjer) ,posjednik Općina Kupres sa 1/1 dijela, briše
se postojeći upis nositelja prava vlasništva i posjeda
OPĆENARODNA IMOVINA i uspostavlja novo stanje
upisa nositelja prava vlasništva i posjeda Općina Kupres
Sastavni dio ove odluke su Odluka o usvajanju
izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i
pratećih sadržaja „Čajuša“ – Kupres broj:01-23-86/15
od 01. listopada 2015.godine, Odluka o provođenju
izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i
pratećih sadržaja „Čajuša“ Kupresbroj:02-23-87/15 od
01.10.2015.godine i Odluka o proglašenju općeg interesa
broj:01-02-5-132/14 od 19. studeni 2014.odine.

novine F BiH˝ broj 49/06 i 51/09) i članka 25. Statuta
Općine Kupres (˝Službeni glasnik Općine Kupres˝ broj
20/08), Općinsko vijeće Kupres, na sjednici održanoj
24.02. 2016. godine, d o n o s i
ODLUKU
o davanju ovlaštenja općinskom načelniku
Članak1.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da izda Rješenja o
dodjeli stanova u zgradi SPO S+P+1+PK za nositelje
stanarskog prava i socijalno ugrožene osobe koje su
navedena prava stekle sukladno pozitivnim zakonskim
propisima.
Članak 2.
Po izdavanju Rješenja iz članka 1. ove Odluke zadužuje
se Općinski načelnik da ishodi energetsku suglasnost za
predmetni objekt.
Članak 3.
Zadužuje se JKP Kupres d.o.o. Kupres da na predmetnoj
zgradi izvrši priključenje vodovodne i kanalizacijske
infrastrukture.
Članak 4.
Zadužuju se Općinski načelnik da imenuje povjerenstvo
koje će utvrditi činjenično stanje i eventualne nedostatke
prije useljenje korisnika u predmetnu zgradu.
Članak 5.

II
Na temelju ove odluke,Zemljišnoknjižni ured
Općinskog suda u Livnu Odjeljenje suda u Tomislavgradu
i Općinska Služba za graditeljstvo,urbanizam, prostorno
uređenje,katastar i geodetske poslove Općine Kupres,
brisat će dosadašnje upise i izvršit će uknjižbu prava
vlasništva na zemljištu označenom u članku I. ove Odluke
u korist Općine Kupres sa dijelom 1/1,da bi navedeno
zemljište postalo objektom prava vlasništva, čiji je nositelj
prava vlasništva i posjeda općina Kupres.
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i a objavit
će se u „Službenom glasniku“ općine Kupres.

Troškove koji nastanu po postupanjima iz članaka 2. i
3. i 4. ove Odluke snosi općina Kupres.
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: 01-02- 1-11/16
Kupres, 24.02.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Broj: 01-31-1-14/16
Kupres ,24.02.2016.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 8. i 13 Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (˝Službene

Na temelju članka 37 Zakona o Proračunu u FBiH
(“Službene novine FBiH br.102/13, 9/14,13/14,8/15 i
91/15), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave
u FBiH (“Službene novine FBiH , br.49/06”) i članka 25.
Statuta općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres
br. 20/08“), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj
dana 24.02. 2016. godine d o n o s i
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ODLUKU
o usvajanju završnog računa Proračuna
općine Kupres za 2015. god.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i a objavit
će se u „Službenom glasniku“ općine Kupres.

Članak 1.
Usvaja se završni račun Proračuna općine Kupres za
2015.godinu sa:
- ukupnim prihodima od ..................... 2.353.773 KM
- ukupnim rashodima od.......................2.020.976 KM
Članak 2.
Višak prihoda u odnosu na rashode iznosi 332.797
KM. Razlikom prihoda nad rashodima pokriven je dio
neraspoređenih rashoda iz prethodnih godina.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku općine Kupres.
Broj: 01-14-2-09/16
Kupres, 24.02. 2016.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 13. a u svezi članka 8. stavak 3.
alineja 9. Zakona o načelima lokalne samouprave F Bih
(„Službene novine F BiH“, broj:49/06), članka 7. stavak
4. Zakona o stvarnim pravima F BiH („Službene novine
F BiH“, broj:66/13 i 100/13), te članka 25. Statuta općine
Kupres („Službeni glasnik Općinskog vijeća općine
Kupres“,broj: 20/08), na prijedlog općinskog načelnika
,Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj dana
24.02.2016.godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni Odluke o prestanku svojstva nekretnine
u javnoj uporabi broj: 01-01-3-107/15
od 11.11.2015.godine
I
U odluci o prestanku svojstva nekretnine u javnoj
uporabi broj: 01-01-3-107/15 od 11.11.2015.godine članak
II. mijenja se i glasi:
II
Na temelju ove odluke, Zemljišnoknjižni ured
Općinskog suda u Livnu Odjeljenje suda u Tomislavgradu
i Općinska Služba za graditeljstvo,urbanizam, prostorno
uređenje,katastar i geodetske poslove Općine Kupres,izvršit
će uknjižbu prava vlasništva na zemljištu označenom u članku
I. ove Odluke u korist Općine Kupres sa dijelom 1/1,da bi
navedeno zemljište postalo objektom prava vlasništva,čiji će
nositelj prava posjeda biti općina Kupres.“

Broj: 01-01-3-13/16
Kupres, 24.02.2016.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
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Na temelju članka 37. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj:
102/13,9/14,13/14,8/15 i 91/15),članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprava ("Službene novine F BiH", broj:
49/06) i članka 25. Statuta općine Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres", br: 20/08), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 24.02.2016. godine donosi s l j e d e ć e
PRORAČUN OPĆINE KUPRES ZA 2016. GODINU
I - OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Kupres za 2016. godinu sastoji se od:
Kod

Izmjene i dopune 2015

1

2

A
B

PRIHODI
RASHODI

Izvršenje sa 31.12.2015

3

2.389.695
2.389.695

Plan 2016

4

Indeks

5

2.353.772
2.353.772

5/3

2.984.850
2.984.850

124,91
124,91

Indeks
5/4

126,81
126,81

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

A - PRIHODI

1

2

71

I - POREZNI PRIHODI

711000

Izmjene i
Izvršenje
dopune 2015 sa 31.12.2015
3

4

Plan 2016

Indeks

Indeks

5

5/3

5/4

814.550

815.779

934.500

114,73

114,55

Porez na dobit poj.i pod.

650

85

600

92,31

707,21

711111

Porez na dobit od gosp. i prof.
djelatnosti

100

10

50

50,00

520,83

711112

Porez na dobit od polj.dj.

500

75

500

100,00

664,54

711115

Porez na prihod od imovine i imov.
prava

50

0

50

100,00

713000

Porez na plaću i radnu snagu

23.500

22.101

7.000

29,79

31,67

713111

Porez na plaću i dr.os.prim.

13.000

12.012

5.000

38,46

41,63

713113

Porez na dodatna primanja

10.500

10.089

2.000

19,05

19,82

714000

Porez na imovinu

57.600

62.277

36.100

62,67

57,97

714110

Porez na imovinu

8.600

8.546

10.600

123,26

124,03

714130

Porez na promet nekretnina

48.500

53.731

25.000

51,55

46,53

714191

Ostali stalni porezi na imovinu

500

0

500

100,00

715000

Porez na promet proizvoda i usluga

3.200

2.679

3.200

100,00

715111

Porez na promet domaće nafte i
naftnih derivata

100

0

100

100,00

715132

Porez na promet proizvoda iz tar.
br.2

1.000

895

1.000

100,00

111,73

715141

Porez na promet usluga,osim usluga
u građevinstvu

2.000

1.784

2.000

100,00

112,10

715200

Porez na promet posebnih usluga

100

0

100

100,00

119,44
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716000

Prihodi od poreza na dohodak

113.100

120.997

118.600

104,86

98,02

717000

Prihodi od neizravnih poreza

563.000

560.550

716.000

127,18

127,73

717131

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

38.000

38.384

36.000

94,74

93,79

717141

PDV

525.000

522.166

680.000

129,52

130,23

719000

Ostali porezi

53.500

47.090

53.000

99,07

112,55

719114

Porez na plaću za zaštitu od nesreća

6.500

6.318

6.000

92,31

94,96

719115

Poseban porez za zaštitu od nesreća

2.000

1.162

2.000

100,00

172,09

719116

Porez na potrošnju u ugost.od prav.
os.

35.000

31.348

35.000

100,00

111,65

719117

Porez na potrošnju u ugost.od fiz.os.

10.000

8.262

10.000

100,00

121,04

72

II - NEPOREZNI PRIHODI

1.382.589

1.386.130

1.070.300

77,41

77,21

721100

Prihodi o financijske i nemat.
imovine

551.131

545.011

202.800

36,80

37,21

721112

Prihodi od ekspl. prirodnih resursa

1.500

700

1.000

66,67

142,81

721121

Prihodi od iznajmljivanja zemljišta

184.000

178.380

200.000

108,70

112,12

721122

Prihodi od iznajmljivanja poslovnih
prostora

1.800

2.100

1.800

100,00

85,71

721129

Prihodi od iznajmljivanja ostale
materijalne imovine

363.831

363.831

0

0,00

0,00

721210

Ostali prih. od fina.i nemat.imov.

41.550

41.031

44.450

106,98

108,33

721211

Prihodi od kamata na depozite u
banci

50

2

50

721214

Prihodi od GSM licence

41.500

41.029

44.400

106,99

108,22

721239

Ostali prihodi od imovine

35.000

35.265

35.000

100,00

99,25

722000

Naknada i takse od pružanja javnih
usluga

754.908

764.823

788.050

104,39

103,04

722100

Administrativne takse

35.050

34.077

38.050

108,56

111,66

722300

Komunalne takse

196.000

206.707

199.000

101,53

96,27

722321

Općinske komunalne naknade

150.000

159.610

150.000

100,00

93,98

722322

Porez na tvrtku

32.000

33.864

34.000

106,25

100,40

722329

Pristojba za šport

14.000

13.233

15.000

107,14

113,35

722400

Ostale proračunske naknade

436.608

438.397

461.000

105,59

105,16

722433

Naknada za uređenje građevinskog
zemljišta

12.000

9.858

10.000

83,33

101,44

722435

Naknada po osnovu
pogodnosti-Renta

100.000

98.860

100.000

100,00

101,15

722436

Naknada za tehnički prijem objekta

0

0

10.000

722437

Naknada za postupak legalizacije
javnih površina i građevina

6.000

5.357

6.000

100,00

112,00

722454

Naknada za korištenje državnih
šuma

288.608

288.378

300.000

103,95

104,03

prirodnih

100,00 2145,92
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722463

Naknada za zakup javnih površinaDan kosidbe-novi ek.kod

30.000

35.944

35.000

116,67

97,37

722500

Posebne naknade i takse

87.250

85.642

90.000

103,15

105,09

73

III - TEKUĆE POTPORE

155.000

114.357

600.000

387,10

524,67

731121

Primljene
potpore
organizacija

0

0

100.000

732112

Tekuće potpore iz Federacije

25.000

13.028

300.000

732114

Potpore od Županije

130.000

100.929

200.000

732116

Primljene potpore od općina

0

400

0

77

IV-Ostali prihodi

37.556

37.506

777778

Potrživanja iz ranijeg razdoblja

37.506

777779

Naknada za putove iz cijene naftnih
derivata

81
811111

od

međ.

1200,00 2302,73
153,85

198,16

330.050

878,82

879,99

37.506

330.000

879,86

879,86

50

0

50

100,00

V- KAPITALNI PRIMICI

0

0

50.000

Prihodi od prodaje zemljišta

0

0

50.000

2.389.695

2.353.772

2.984.850

UKUPNI PRIHODI
I+II+II+IV+V

Ek.kod

B - RASHODI

Izmjene i
dopune 2015

Izvršenje sa
31.12.2015

Plan 2016

1

2

3

4

5

124,91

Indeks

126,81

Indeks

I - TEKUĆI IZDACI

1.970.285

1.966.094

1.987.050

100,85

101,07

611100

Bruto plaće i naknade

606.500

603.274

616.000

101,57

102,11

611200

Naknade troškova uposlenih

90.000

87.987

86.800

96,44

98,65

612000

Doprinosi
doprinosi

64.000

63.350

65.000

101,56

102,61

613000

Izdaci za materijal i usluge

456.860

466.979

432.800

94,73

92,68

613100

Putni troškovi

8.000

7.403

8.000

100,00

108,07

613200

Elekt. energija, jav. rasvj. i grijanje

138.000

142.015

150.000

108,70

105,62

613300

Pošt. telekom. i komunal. usluge

35.000

34.377

35.000

100,00

101,81

613400

Nabavka materijala i servis. usluge

22.100

21.593

22.100

100,00

102,35

613500

Usluge prijevoza i gorivo

8.200

8.056

9.200

112,20

114,20

613700

Tekuće održavanje i ostale usluge

97.560

97.370

79.000

80,98

81,13

613800

Osiguranje i bankarske usluge

4.500

4.689

4.500

100,00

95,97

613900

Ostale usluge i dug iz pret.razdoblja

143.500

151.476

125.000

87,11

82,52

614

Tekući prijenosi -grantovi

719.932

711.511

753.450

104,66

105,89

614118

Grantovi političkim strankama

5.000

4.574

10.000

200,00

218,65

poslodavca

i

ostali
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614122

Grantovi izbornoj komisiji

6.500

6.192

10.000

153,85

161,49

614234

Stipendije

0

0

24.000

614237

Troškovi smještaja štićenika

32.560

32.560

30.810

94,63

94,63

614238

Sudski troškovi i ovrha

145.079

145.079

10.000

6,89

6,89

614239

Grant za Dom zdravlja

5.000

5.000

10.000

200,00

200,00

614313

Grantovi za šport

40.000

40.020

40.000

100,00

99,95

614315

Grantovi za kulturu

3.000

2.400

10.000

333,33

416,67

614317

Grantovi za vjerske zajednice

5.000

5.000

10.000

200,00

200,00

614318

Prijevoz učenika

52.000

50.200

50.000

96,15

99,60

614319

Grantovi udrugama

2.000

2.000

5.000

250,00

250,00

614321

Crveni križ

1.000

1.000

2.000

200,00

200,00

614322

Pomoć braniteljima

10.000

9.097

10.000

100,00

109,93

614325

Naknada za vatrogasne jedinice

0

0

5.000

614327

Jednokratna novčana naknada za
rođenje djeteta

5.000

5.000

10.000

200,00

200,00

614328

Pomoć djeci sa posebnim potrebama

1.000

1.000

2.000

200,00

200,00

614411

Hrvatski radio Kupres

70.600

70.600

70.600

100,00

100,00

614412

Hrvatski dom kulture

63.000

63.000

63.000

100,00

100,00

614413

Osnovna škola fra Miroslav Džaja

40.000

44.362

40.000

100,00

90,17

614414

Centar za socijalnu skrb

66.000

68.779

66.000

100,00

95,96

614415

Poticaj za poljoprivredu

1.000

1.000

20.000

614416

Dječiji vrtić Pahuljica

59.040

59.040

59.040

100,00

100,00

614417

Spomenici iz domovinskog rata

3.000

3.000

20.000

666,67

666,67

614418

Javno komunalno poduzeće

55.553

55.553

30.000

54,00

54,00

614419

Grant za
pripravnici

18.600

17.100

51.000

274,19

298,25

614421

Grant za mlade

0

0

60.000

614619

Proračunska pričuva

30.000

19.955

30.000

100,00

150,34

681424

Grant za socijalu-potpora
stanovništvu

0

0

5.000

616325

Otplata kredita

32.993

32.993

33.000

100,02

100,02

82

II-KAPITALNI IZDACI

30.000

54.883

410.000

1366,67

747,04

821113

Vodosnadbijevanje

0

0

40.000

821216

Ostali kapitalni izdaci

30.000

54.883

80.000

266,67

145,76

821222

Asvaltiranje i san.ulica i lokalnih
putova

0

0

100.000

821321

Nabavka motornog vozila

0

0

40.000

821521

Projektne pripreme i projektiranje

0

0

150.000

novo

zapošljavanje-

2000,00 2000,00
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300000

III- Kratkoročne obveze i
razgraničenja
UKUPNO IZDACI I+II+III
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389.410

332.795

587.800

150,95

176,63

2.389.695

2.353.772

2.984.850

124,91

126,81

Broj: 01-14-2-07/16
Kupres, 24.02.2016. 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
24.02. 2016 . godine, d o n i j e l o j e
PROGRAM RADA
Općinskog vijeća za period
siječanj 2016. - prosinac 2016. godine
A)
1.

TEMATSKI DIO
Informacija o stanju javnog reda i mira u Općini
Kupres
OBRAĐIVAČ: PS Kupres
Rok: travanj 2016. godine
2.
Izvješće o radu Centra za socijalni rad sa
osvrtom o stanju socijalne skrbi na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Centra za socijalni rad
Rok : travanj 2016. godine
3.
Izvješće o radu javnog pravobranitelja koji
zastupa Općinu Kupres
OBRAĐIVAČ: Javni pravobranitelj
Rok : travanj 2016. godine
4.
Informacija o stanju zaposlenosti na području
Općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Zavod za zapošljavanje – ispostava
Kupres
Rok : travanj 2016. Godine
5.
Informacija o stanju lokalne infrastrukture na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno- stambene poslove i Javno
komunalno poduzeće d.o.o. Kupres
Rok : svibanj 2016. godine
6.
Informacija o obnovi na području općine
Kupres u 2015. godini
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno- stambene poslove
Rok : svibanj 2016. godine
7.
Informacija o radu „Šumarije“ Kupres sa
osvrtom na stanje šuma, uzgoj- eksploatacija sa
mjerama za unaprjeđenje sa financijskim
pokazateljima
OBRAĐIVAČ : Šumarija Kupres
Rok: svibanj 2016. godine
8.
Informacija o prirodnim resursima i danim
koncesijama na području općine
Kupres i načinu korištenja
OBRAĐIVAČ : Vlada HBŽ i nadležno ministarstvo u
suradnji s nadležnim službama općine
Rok : svibanj 2016. godine
9.
Informacija o rješavanju statusa braniteljske
populacije
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove
financije , pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok : svibanj 2016. godine
10. Informacija o podzemnim i nadzemnim
instalacijama uređaja i opreme na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, urbanizam,
prostorno uređenje, katastar i geodetske poslove
Rok : svibanj 2016. godine
11. Informacija o provođenju prostorno planske
politike na području općine Kupres
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OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, urbanizam,
prostorno uređenje, katastar i geodetske poslove
Rok :svibanj 2016. godine
12. Informacija o stanju zdravstvene zaštite
stanovništva i organizacija zdravstva u općini
Kupres.
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Doma zdravlja Kupres
Rok: lipanj 2016. godine
13. Informacija o socijalnom stanju stanovništva
na području općine Kupres (položaj građana
u socijalnoj potrebi djece i omladine sa
posebnim potrebama
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i imovinsko pravne poslove i Centar za
socijalni rad Kupres
Rok : lipanj 2016. godine
14. Informacija o stanju i pravnom statusu
društveno- državne imovine na području općine
Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu društvene
djelatnosti i imovinsko pravne poslove u suradnji s
ostalim službama
Rok : lipanj 2016. godine
15. Izvješće o provođenju Odluke o pašarenju na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno stambene poslove
Rok: lipanj 2016. godine
16. Izvješće o radu organa državne službe Općine
Kupres za 2015. godinu
OBRAĐIVAČ : Sve službe
PREDLAGAČ : Općinski načelnik
Rok : polugodišnje
17. Izvješće o izvršenju proračuna
OBRAĐIVAČ: Općinsko načelnik i služba koja prati
financije
Rok : polugodišnje 2016. godine
18. Izvješće o radu i analiza rada nadležne općinske
inspekcije
OBRAĐIVAČ : Općinski inspektori
Rok : polugodišnje
19. Informacija i analiza rada Županijskih
inspekcija koje pokrivaju pojedine
oblasti u općini Kupres
OBRAĐIVAČ: Uprava za inspekcijske poslove Vlade
HBŽ Livno
Rok : polugodišnje
Informacija će sačinjavati problematiku i prijedlog
mjera u pogledu provođenja zakona iz oblasti koje
pokrivaju inspekcijske službe za područje općine Kupres
20. Izvješće o provođenju zaključaka i odluka
Općinskog vijeća
OBRAĐIVAČ: Općinski načelnik, sve općinske
službe i svi na koje se odnose zaključci Općinskog vijeća
kao i kolegija Općinskog vijeća u okviru evidencije
Rok : polugodišnje
21. Izvješće Skupštine javnih poduzeća i upravnih
vijeća
OBRAĐIVAČ: Skupština javnih poduzeća, Nadzorni
odbori i direktori javnih poduzeća, Upravna vijeća
ustanova i ravnatelji ustanova
Rok : polugodišnje
22. Izvješće o radu civilne zaštite sa mjerama
i prijedlozima mjera,
obraditi i probleme dominiranja na području
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općine Kupres i stanju protupožarne zaštite
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,
financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok: srpanj 2016. godine
23. Informacija o stanju poljoprivrede i provođenju
zakona o poljoprivrednom zemljištu na prostoru
općine Kupres
OBRAĐIVAČ : Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno stambene
Rok : rujan 2016. godine
24. Informacija o postignutom uspjehu odgojnoobrazovnog rada na kraju nastavne
godine 2014/2015. godine u
Osnovnoj školi „fra. Miroslava Džaje
„ Kupres (sa prijedlozima mjera za
unaprjeđenje obrazovno- odgojnog procesa)
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj osnovne škole
Rok: rujan 2016. godine
25. Informacija o postignutom uspjehu odgojnoobrazovnog rada na kraju nastavne
godine 2013/2014. godine u Srednjoj školi (sa
prijedlozima mjera za unaprjeđenje obrazovnoodgojnog procesa)
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Srednje škole
Rok: rujan 2016. godine
26. Informacija o radu Turističke zajednice
(Podružnica Kupres)
OBRAĐIVAČ: Turistička zajednica-podružnica
Kupres
Rok : rujan 2016. godine
27. Informacija u stanju oblasti kulture i fizičke
kulture na području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i imovinsko pravne poslove
Rok : rujan 2016. godine
28. Informacija o provođenju Strategije razvoja
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno stambene poslove
Predlagač : Općinski načelnik
Rok: rujan 2016. godine
29. Informacija o izgradnji vikend naselja sa
pripadajućom infrastrukturom i
ostalih turističkih kapaciteta na području općine
30. OBRAĐIVAČ :
Služba za graditeljstvo,
urbanizam, prostorno uređenje, katastar, i geodetske
poslove
Rok: listopad 2016. godine
31. Informacija o zimskom održavanju putova na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno stambene poslove i Služba
za inspekcijske poslove , financije, pitanja branitelja i
civilnu zaštitu
Rok : listopad 2016. godine
32. Informacija o investicijama koje se financiraju iz
Proračuna Općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske polove,
financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok: listopad 2016. godine
33. Izvješće o radu Vijeća Mjesne zajednice Kupres
za 2014. godinu
OBRAĐIVAČ: Vijeće Mjesne zajednice i predsjednici
Mjesnih zajednica
Rok: studeni 2016. godine
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34.

Program rada Općinskog vijeća za
period siječanj 2017. do prosinac 2017. 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 2017- prosinac
2017. godine
OBRAĐIVAČ: Kolegij Općinskog vijeća
Rok: prosinac 2016. godine
NORMATIVNI DIO
1.
Prijedlog Proračuna općine Kupres 2016.
godinu
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,
financije pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok: veljača 2016. godine
2.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna
za 2016. godinu
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,
financije pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok: veljača 2016. godine
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,
financije pitanja branitelja i civilnu zaštitu
3.
Odluka o usklađivanju pravnog statusa PP
„Kupreško polje“
OBRAĐIVAČ: Općinski načelnik
Rok: veljača 2016. godine
4.
Odluka o brisanju upisa nositelja Prava
Općenarodna imovina
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i imovinsko pravne poslove
Rok: veljača 2016. godine
5.
Odluka o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina
obračuna visine rente i naknade za uređenje
građevinskog zemljišta za 2016. godinu
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i imovinsko pravne poslove
Rok: veljača 2016. godine
6.
Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne cijene
m2 korisne stambene površine
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje, katastar, geodetske poslove i civilnu zaštitu
Rok: veljača 2016. godine
7.
Odluka o usvajanju Programa novčanih poticaja
za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,
financije pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok: ožujak 2016. godine
8.
Odluka o uvjetima držanja i uzgoja pčela
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
Investicije i komunalno stambene poslove
Rok: travanj 2016. godine
9.
Odluka o načinu vršenja pašarenja na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno stambene poslove
Rok: travanj 2016. godine
10. Odluka o raspisivanju i održavanju izbora za
članove Vijeća mjesnih zajednica na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene
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djelatnosti i imovinsko pravne poslove i povjerenstvo za
mjesne zajednice i suradnju sa općinama i gradovima i
nevladinim udrugama
Rok: travanj 2016. godine
11.
Odluka o zaštiti prirodnih plodova na području
općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno stambene poslove
Rok: svibanj 2016. godine
12. Odluka o zaštiti rakova na području općine
Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno stambene poslove
Rok: svibanj 2016. godine
13. Odluka o usvajanju elaborata o postavljanju
turističke signalizacije
OBRAĐIVAČ : Općinski načelnik
Rok: svibanj 2016. Godine
14. Odluka o komunalnom redu
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno stambene poslove
Rok: lipanj 2016. godine
15. Odluka o komunalnoj naknadi
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno stambene poslove
Rok: lipanj 2016. godine
16. Odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta
kojem je vlasnik općina Kupres i visini naknade
za uporabu pašnjaka
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj,
investicije i komunalno stambene poslove
Rok: lipanj 2016. godine
17. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog
vijeća
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za Statutarna pitanja,
Poslovnik i propise
Rok: lipanj 2016. godine
18. Program razvoja i sistema zaštite spašavanja na
području općine Kupres
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove,
financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok: rujna 2016. godine
19. - Nacrt Proračuna općine Kupres za 2017.
godine
Rok: studeni 2016. godine
Prijedlog Proračuna općine Kupres za 2017. godine
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove ,
financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Rok : prosinac 2017. godinu
Poslovi utvrđeni ovim Programom rada za 2016.
godinu su samo okvirni. Ovlašteni predlagatelji se ne
ograničavaju, već se od njih očekuje da podnesu i druge
prijedloge tijekom 2016. godine koji će se sukladno
proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Općinskog
vijeća uvrstiti u dnevni red sjednice. Općinsko vijeće će
sukladno posebnim propisima donositi rješenja, zaključke,
davati suglasnosti, preporuke, smjernice, upute i drugo
kada se za to ukaže potreba.
Prilikom izrade i utvrđivanja prijedloga i dostave istih
Općinskom vijeću, ovlašteni predlagatelji nastojat će se
pridržavati rokova utvrđenih ovim Programom rada.
Sukladno Poslovniku o radu Vijeća, Općinsko vijeće
tromjesečno će razmatrati ostvarivanje programa rada i
poduzimati odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje.
Program rada Općinskog vijeća Kupres nakon
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donošenja objavit će se u „Službenom glasniku općine
Kupres“ i staviti na uvid javnosti sukladno članku 62.
Poslovnika o radu.
Izmjene i dopune postojećih akata i njihovo
usuglašavanje sa višim aktima u tijeku godine da bude
obveza svih Općinskih službi i Općinskog vijeća.
Primjedbe iznesene na Kolegiju Općinskog vijeća
vezano za Izvješće Skupštine javnih poduzeća, pismena
izvješća rukovodioca javnih poduzeća i ustanova kojim
je općina Kupres osnivač, raspravljati u istom terminu.
Javna poduzeća podnijeti će izvješća po propisanom
zaključku koje je usvojilo Općinsko vijeće.
Broj: 01-02-1-20/16
Kupres, 24. veljača 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 81. Zakona o osnovnom školstvu
(„Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 12/04 i
12/08) i članka 25. Statuta općine Kupres (Službeni glasnik
općine Kupres“, broj 20/08), a po zahtjevu Školskog
odbora OŠ fra Miroslava Džaje iz Kupresa, Općinsko
vijeće Kupres na sjenici održanoj 24. veljače 2016. godine
donijelo je
SUGLASNOST
na Odluku o izboru ravnatelja
Osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu
I
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora broj: 0434- 1/16, od 07.01. 2016. godine, na imenovanje Marka
Tovila za ravnatelja Osnovne škole fra Miroslava Džaje
u Kupresu. Isti ispunjava propisane uvjete za obavljanje
dužnosti ravnatelja osnovne škole.
II
Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj : 01-34- 3-05/16
Kupres, 24. veljače 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 24. veljače 2016.
godine, Nacrt Odluke o raspisivanju i održavanju izbora
za članove Vijeća mjesnih zajednica razmatralo. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći
ZAKLJUČAK
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I
Vijeće je prihvatilo Nacrt Odluke o raspisivanju i
održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica.
II
Sve prijedloge i primjedbe vezano za ponuđeni nacrt
Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove
Vijeća mjesnih zajednica, zainteresirani subjekti i
pojedinci u pismenoj formi dostaviti u roku od 30 dana.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 24. veljače 2016.
godine, razmatralo je Izvješće o općem uspjehu učenika
na kraju prvog polugodišta 2015/2016. godine u Srednjoj
školi „Kupres“. Nakon razmatranja ove točke dnevnog
reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je prihvatio Izvješće o općem uspjehu učenika
na kraju prvog polugodišta 2015/2016. godine u Srednjoj
školi „Kupres“.
II

Broj: 01-05-1-06/16
Kupres, 24. veljače 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 24. veljače 2016.
godine, razmatralo je Odluku o utvrđivanju osnovice,
iznosa i načina obračuna visine rente i naknade za
uređenje građevinskog zemljišta za 2016. Godinu. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je usvojilo Odluku o utvrđivanju osnovice,
iznosa i načina obračuna visine rente i naknade za uređenje
građevinskog zemljišta za 2016. godinu.
II
Zadužuje se Općinski načelnik da za sljedeću sjednicu
Općinskog vijeća pripremi odluku koja se tiče branitelja i
određenih pogodnosti.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-23-14-19/16
Kupres, 24. veljače 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Zadužuje se ravnateljica Srednje škole Kupres i
nadležna općinska služba da naprave detaljnu analizu oko
uvođenja novih zvanja u Srednjoj školi Kupres.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-38-1-04/16
Kupres, 24. veljače 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. svibnja 2016.
godine, razmatralo je Informacije o stanju javnog reda
i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na
području PP Kupres u 2015. godini. Nakon razmatranja
ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je prihvatilo Informacije o stanju javnog reda
i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na
području PP Kupres u 2015. godini.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-09- 39/16
Kupres, 4. svibnja 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
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Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine,
pri usvajanju dnevnog reda donijelo je s l j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Treća točka dnevnog reda Izvješće o radu javne
ustanove za kulturu "Hrvatski dom" Kupres za 2015.
godinu skida se sa dnevnog reda. Izvješće će se razmatrati
na prvoj sjednici Općinskog vijeća kada se ispoštuje
procedura usvajanja Upravnog vijeća.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-32- 2-38/16
Kupres, 4. svibnja 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine,
razmatralo je Izvješće o poslovanju javne ustanove
Dječji vrtić "Pahuljica" Kupres za 2015. godinu. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je prihvatilo Izvješće o poslovanju javne ustanove
Dječji vrtić "Pahuljica" Kupres za 2015. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34- 2-40/16
Kupres, 4. svibnja 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine,
razmatralo je Izvješće o radu Centra za socijalni rad za
2015. godinu. Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda
Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
ZAKLJUČAK

I
Vijeće je prihvatilo Izvješće o radu Centra za socijalni
rad za 2015. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-35- 1-41/16
Kupres, 4. svibnja 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. svibnja 2016.
godine, razmatralo je Izvješće o poslovanju JP Radio
Kupres d.o.o. za 2015. godinu. Nakon razmatranja ove
točke dnevnog reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je prihvatilo Izvješće o poslovanju JP Radio
Kupres d.o.o. za 2015. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34- 2-42/16
Kupres, 4. svibnja 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine,
razmatralo je Izvješće o poslovanju JKP Kupres d.o.o.
Kupres za 2015. godinu. Nakon razmatranja ove točke
dnevnog reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je prihvatilo Izvješće o poslovanju JKP Kupres
d.o.o. Kupres za 2015. godinu.
II
Zadužuju se VD direktor JKP Kupres d.o.o. i nadležna
općinska služba da naprave prijedlog odluku o reguliranju
cijena komunalnih usluga i uvođenju vodomjera za iduću
sjednicu Vijeća.
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III

III

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

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

Broj: 01-34- 2-43/16
Kupres, 4. svibnja 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Broj: 01-23- 10-45/16
Kupres, 4. svibnja 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

***

***

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine,
razmatralo je Nacrt odluke o komunalnom redu. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine,
razmatralo je Odluku o postavljanju turističke signalizacije.
Nakon razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je
donijelo s l j e d e ć i

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I

I

Vijeće je prihvatilo Nacrt odluke o komunalnom redu.
II
Vijeće ostavlja rok od 30 dana za dostavljanje
amandmana.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-23- 10-44/16
Kupres, 4. svibnja 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Vijeće je usvojilo Odluku o postavljanju turističke
signalizacije.
II
Zadužuje općinski načelnik da bude odgovoran za
provođenje navedene Odluke.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-23- 11-56/16
Kupres, 4. svibnja 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. svibnja 2016.
godine, razmatralo je Nacrt odluke o uvjetima i načinu
spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka
na području općine Kupres. Nakon razmatranja ove točke
dnevnog reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i

Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine,
razmatralo je Zahtjev udruge Kupreški kosci za dodjelu
na upravljanje i korištenje zgrade Stare općine. Nakon
razmatranja ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo
sljedeći

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I

I

Vijeće je prihvatilo Nacrt odluke o uvjetima i načinu
spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka
na području općine Kupres.

Vijeće je prihvatilo Zahtjev udruge Kupreški kosci za
dodjelu na upravljanje i korištenje zgrade Stare općine
udrugama navedenim u zahtjevu.

II

II

Vijeće ostavlja rok od 30 dana za dostavljanje
amandmana.

Zadužuje se općinski načelnik i nadležna služba da
izdaju pismenu suglasnost o dostavljanju idejnog projekta
i drugih potrebnih dokumenata.
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III

Članak 2.

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

Građevinska parcela (novoformirana) određena je u
svrhu izgradnje građevine čija namjena je proizvodna.
Osnovna ideja projekta je proizvodnja električne
energije i korištenje toplinske energije koja se pojavljuje
kao otpadna energija prilikom proizvodnje el. energije
kogeneracijskim postrojenjem ORC (Organic Rankine
Cycle) na sirovinskoj osnovi bio mase.

Broj: 01-40- 2-57/16
Kupres, 4. svibnja 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 25. i 118. Statuta općine Kupres
(„Službeni glasnik Općine Kupres“ broj: 20/08) Općinsko
vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine,
razmatralo je Zahtjev Ive Ćurkovića. Nakon razmatranja
ove točke dnevnog reda Vijeće je donijelo s l j e d e ć i
ZAKLJUČAK
I
Vijeće je usvojilo prijedlog predsjednika Vijeća da se
Zahtjev Ive Ćurkovića proslijedi općinskom načelniku da
odgovori na Zahtjev i da izvjesti Vijeće o učinjenom.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-14- 2-58/16
Kupres, 4. svibnja 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 40. 44. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine HBŽ“, broj 12/14) i čl. 25.
Statuta Općine Kupres („Sl. glasnik Općine Kupres“, broj
20/08) Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. 05.
2016. godine, d o n o s i
ODLUKU (NACRT)
o izmjeni i dopuni regulacijskog plana Kupres na
lokaciji Autoservis “Vila” d.o.o- Plana parcelacije u
Regulacijskom planu Kupres
Članak 1.
Izmjena i dopuna Plana parcelacije u Regulacijskom
planu Kupres odnosi se na formiranje građevinskih parcela
označenih na priloženoj situaciji (crtkanim crtama).
Površine parcela su:
• postojeće (k.č.23/1, K.o. Kupres) ca 3130,00 m2 ,
• novoformirana ca 730 m2, od navedenog pod
zgradom ca 554 m2,
• susjedna ca 2400 m2

Članak 3.
Grafičkim prilogom-Situacijom- Plana parcelacije
utvrđena je: veličina, oblik i položaj parcele u prostoru.
Dozvoljeno je unutar novoformirane parcela izgradnja
“Energane biomase na Kupresu” prema Idejnom projektu
izrađenom od Projektanta “Habitat” d.o.o. Mostar.
Zadržava se postojeći pristup javnoj prometnicu
Članak 4.
Sastavni dio izmjene Plana parcelacije u Regulacijskom
Kupres, je grafički prilog: Situacija M 1:500.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj
ploči Općine Kupres i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Kupres“.
Broj: 01-23-3-52/16
Datum, 4.05.2016.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 36. 44. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine HBŽ“, broj 12/14) i čl. 25.
Statuta Općine Kupres („Sl. glasnik Općine Kupres“, broj
20/08) Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 4. 05.
2016. godine, d o n o s i
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
Regulacijskog plana Kupres na lokaciji
Autoservis “Vila” d.o.o. Kupres
Članak 1.
PRISTUPA SE izradi izmjene Regulacijskog plana
Kupres.
Područje planiranja obuhvata: Lokacija Autoservis
“Vila” d.o.o Kupres.
U Kupresu, -površine ca 3130,00 m2, obuhvaća
k.č.23/1, K.o. Kupres.
Rok izrade izmjene Plana 90 dana.
Sredstva za izradu izmjene osigurana od strane
investitora.Nositelj pripreme i nositelj izrade Plana
određen u skladu sa čl. 37 i 39. Zakona o prostornom
uređenju i odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.
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Smjernice za izradu: Navedene u Idejnom projektu
izrađenom od Projektanta “Habitat” d.o.o. Mostar.
Posebno obratiti pozornost da građevina ima pozitivan
utjecaj na okoliš-život i zdravlje.
Sadržaj planskog akta: predmetna izmjena treba da
sadrži sve sadržaje propisane odredbama pozitivnih
zakonskih propisa o sadržaju,načinu izrade i donošenja
dokumenata prostornog uređenja.
Članak 2.
Nositelj pripreme obavezan je sprovesti svu zakonom
propisanu proceduru.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u ,,Službenom glasniku općine Kupres”.

ODLUKU
o načinu vršenja pašarenja na području općine
Kupres
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se lokaliteti slobodnih
pašnjačkih površina, ostali uvjeti za uporabu pašnjaka,
zaštita poljoprivrednog zemljišta i usjeva od oštećenja u
vrijeme ispaše.
Članak 2.
Pašnjak u smislu ove Odluke je zemljište obraslo
prirodnom travnom vegetacijom i koristi se za izgon,
ispašu i odmor stoke.
Članak 3.

Broj: 01-23-3-51/16
Datum: 4.05.2016
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 104. stavak 3. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj
5/98), i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj:20/08), Općinsko vijeće
općine Kupres, na sjednici održanoj 04.05.2016. godine
donosi

Korisnik pašnjaka obvezan je poduzimati mjere zaštite
i unapređenja pašnjaka.

ODLUKU
o raspisivanju natječaja

Članak 5.

I
Zadužuje se općinski načelnik za raspisivanje javnog
natječaja za ravnatelja Centra za socijalni rad Kupres.
Općinski načelnik će imenovati Povjerenstvo za izbor,
koje će razmotriti prijave, intervjuirati kandidate i utvrditi
ranglistu kandidata.
Općinski načelnik će utvrditi prijedlog kandidata i
dostaviti Općinskom vijeću na konačno imenovanje.

Članak 4.
Pod nomadskom ispašom stoke u smislu ove odluke,
smatra se ispaša stoke gonjenjem preko poljoprivrednog
zemljišta i ispaša stoke na poljoprivrednom zemljištu izvan
mjesta prebivališta, odnosno sjedišta držatelja stoke.

Držateljem stoke u smislu ove odluke smatra se vlasnik,
odnosno korisnik stoke kao i druge osobe koje napasuju
stoku.
Članak 6.
Ukoliko se stado nalazi izvan lokaliteta koji je reguliran
ugovorom o ispaši isto će bit udaljeno o trošku vlasnika (
držatelja) stoke.
Članak 7.

II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 01-34- 2-54/16
Kupres, 04. svibanj 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljom članka 58. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („ Narodne novine Hercegbosanske županije“) i
članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni glasnik općine
Kupres„ broj 20/08), Općinsko vijeće općine Kupres na
sjednici održanoj dana 4.05. 2016. godine, d o n o s i

Visinu naknade za uporabu pašnjaka utvrđuje nadležna
općinska služba mjerodavna za poslove poljoprivrede na
početku svake godine.
Članak 8.
Ispaša stoke vlasnika koji nisu s područja općine
Kupres na lokalitetima slobodnih pašnjačkih površina
vršit će se u razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada
tekuće godine.
Zabranjuje se ispaša stoke vlasnika koji nisu s područja
općine Kupres prije ili poslije određenih rokova iz
prethodnog stavka.
Zabranjuje se pregon, odmor i nomadska ispaša stoke
vlasnika koji nisu s područja općine Kupres u središnjem
dijelu Kupreškog polja, na poljoprivrednim površinama
koje su urađene 1 komasacijom, na svim zasijanim
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poljoprivrednim površinama te na poljoprivrednom
zemljištu zasijanim DTS smjesama (travama) izuzev na
onima određenim ovom Odlukom.
Članak 9.
Lokaliteti slobodnih pašnjačkih površina za pašarenje
stoke vlasnika koji nisu s područja općine Kupres su:
Lokalitet Hrbine- Žlibina
Lokalitet Popov gaj- Procip

Prilikom dolaska stada na područje općine Kupres
neophodno je odrediti pravac kretanja stoke do mjesta
lokaliteta za ispašu bez zadržavanja.
Prvi pravac kretanja stoke je:
fi Mala Kupreška vrata
fi Mala Plaja
fi Jagmine iznad sela Mrđebara
fi Pravac stećci u Ramčića polju
fi Amića doline - Velika korita te navedeno mjesto
ispaše

Lokalitet Škadim
Drugi pravac kretanja stoke je:
Lokalitet Klekovi- Mala Vitoroga
Lokalitet Struge- Radina kosa – Voloder
Lokalitet Damići – Kudilji

fi
fi
fi
fi
fi

Pribelja mala - Kupreška rijeka
Kurića poljane - Vranokrak
Prolaz Mrđenovci - Novo selo
Suho poljina
Klade–te navedeno mjesto ispaše

Lokalitet Vrščina- Procip
Lokalitet Kureljušići – Atićapleće- Slana kosa
Lokalitet Gornje- Donje Vukovsko.

Pravci kretanja stoke mogu se koristiti isključivo do
datuma kojim je zabranjena ispaša u poljima. Nakon
zabrane pustopaše na/sa dozvoljene lokalitete za ispašu
stoke grla se mogu dovesti/odvesti isključivo prijevoznim
sredstvima.

Članak 10.
Članak 12.
Vlasnik stoke van područja općine Kupres dužan je
najaviti se 15 (petnaest) dana prije dolaska kod nadležne
općinske službe mjerodavne za poslove poljoprivrede, te
podnijeti zahtjev za sezonsku ispašu stoke. Uz zahtjev isti
je dužan priložiti slijedeću neophodnu dokumentaciju:
Svjedodžbu o zdravstvenom stanju stoke
Potvrdu o kretanju stoke
Potvrdu o upisu u RPG (registar poljoprivrednog
gospodarstava)
Kopiju osobne iskaznice nositelja gospodarstva
Listu stoke iz RPG-a u tekućoj godini
Uz sve gore navedeno vlasnik stoke je dužan najaviti
točan datum dolaska sa stadom nadležnoj općinskoj
službi mjerodavnoj za poslove poljoprivrede, te sačiniti
Ugovor o jednogodišnjem zakupu pašnjaka na određenom
lokalitetu navedenom u članku 9. ove Odluke.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati
podatke o zemljištu (katastarsku općinu lokaliteta te
površinu zemljišta), zakupodavcu i zakupoprimcu
zemljišta, vremenu za koje je ugovorena ispaša, o broju
stoke koja se može napasati.
Ugovor iz stavka 3. ovog članka mora se registrirati
kod nadležne općinske službe mjerodavne za poslove
poljoprivrede.
Članak 11.

Novčanom kaznom od 500,00 KM – 3.000,00 KM
kaznit će se za prekršaj pojedinac (fizička osoba) ako :
fi Dođe sa stadom na područje općine protivno
odredbama članka 10. ove Odluke,
fi Vrši ispašu stoke izvan lokaliteta iz članka 9. ove
Odluke, a koji je utvrđen Ugovorom
o jednogodišnjem zakupu pašnjaka,
fi Vrši ispašu stoke prije odnosno poslije određenih
rokova te vrši ispašu stoke gdje je
zabranjena ispaša iz članka 8. ove Odluke,
fi Vrši dogon te odmor stoke suprotno odredbama iz
članka 11. stavak 2. i 3. (pravci kretanja)
fi Nema zaključen Ugovor o jednogodišnjem zakupu
pašnjaka sa zakupodavcem zemljišta.
fi U vlastito stado, objekte ili na zemljište primio
ovce/ krave vlasnika koji nisu s područja općine
Kupres, a napasa ih na površinama koje nisu u
njegovu posjedu/vlasništvu
Članak 13.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke vršit će općinski
poljoprivredni inspektor.
Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o načinu vršenja pašarenja na području općine Kupres
broj: 01-24- 1-43/11 od dana 30.03.2011. godine.
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Članak 15.

Članak 1.

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

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti za smještaj
pčelinjaka, način preseljenja pčela, uvjeti držanja i
iskorištavanja pčela, odnosi koji proizlaze iz oprašivanja
bilja pomoću pčela, zaštita pčela i pčelinjaka, te
sprečavanje širenja zaraznih bolesti pčela.

Broj; 01-24- 1-47/16
Kupres, 4.05.2016. 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 3. i članka 4 Zakona o komunalnoj djelatnosti
HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 2/06 i 4/06), članaka 13
i 44. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine
(Službene novine Federacije BiH, br. 12/10,16/10 i 66/13)
i članka 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik
općine Kupres˝ broj: 20/08), Općinsko vijeće Kupres na
sjednici održanoj dana 4.05. 2016. godine d o n o s i
ODLUKU
o postavljanju turističke signalizacije

Članak 2.
U Odluci su u upotrebi izrazi sa slijedećim
značenjima:
1. pčelinje društvo (zajednica) je skupina pčela (matica,
radilice i trutovi) nastanjena na saću u košnici;
2. pčelinjak je skupina košnica sa pčelama, koje su
smještene na slobodnom prostoru, u posebnoj stabilnoj ili
montažnoj kućici ili ugrađene na vozilo;
3. pčelar je fizičko ili pravno lice koje se bavi uzgojem
pčela;
4. pčelinja paša su biljke u razdoblju cvjetanja, a kada
ga posjećuju pčele zbog sakupljanja sirovina (nektar,
medna rosa, pelud i propolis) u prirodnom životnom
ciklusu pčela;
5. pčelinji proizvodi su: med, vosak, pelud, matična
mliječ, propolis, pčelinji otrov, matice rojevi pčela.

Članak 1.
II - SMJEŠTAJ PČELINJAKA
Dozvoljava se postavljanje turističke signalizacije na
području općine Kupres.
Članak 2.
Općinski načelnik i JKP Kupres d.o.o. Kupres zadužuju
se da u suradnji s UNDP-om provedu ovu Odluku.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-23- 11-49/16
Kupres, 4.05.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na osnovu članka 8. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 49/06) i
članka 25. Statuta Općine Kupres („Službeni glasnik
Općine Kupres“ broj: 20/08), Općinsko vijeće Općine
Kupres na sjednici, održanoj dana 4.05.2016. godine,
donosi
ODLUKU
o uvjetima držanja i uzgoja pčela
I - OPĆE ODREDBE

Članak 3.
Pčelar je dužan brinuti se za pčelinje društvo i pčelinjak.
Svaki pčelinjak stalno ili privremeno stacioniran na
prostoru općine Kupres, na vidljivom mjestu mora imati
istaknutu ploču sa podacima o pčelinjaku, što obvezno
uključuje ime i prezime vlasnika pčelinjaka, njegovu
adresu i broj telefona te podatke o broju pčelinjih
društava.
Članak 4.
Pčelar je dužan postaviti pčelinjak tako da pčele pri
izlijetanju ne smetaju susjedima, prolaznicima, stoci i
javnom prometu. Pčelinjak do 10 (deset) društava, čija su
leta okrenuta prema tuđem posjedu ili javnom putu, mora
biti udaljen od međe ili javnog puta najmanje 20 metara,
pčelinjak sa 11-20 društava najmanje 30 metara, a preko
20 društava najmanje 50 metara. Ako je iz bilo kojih
razloga ova udaljenost manja, pčelinjak se mora zaštititi
ogradom (zid, daščana ograda, gusta živica) višom od 2
metra i dužom od pčelinjaka za minimalno 2 metra na
obje strane, udaljena od košnica najviše do 10 metara.
Članak 5.
Pčelinjak nije dozvoljeno smještati u blizini tvornice
za proizvodnju, sokova, prerade voća, staja i gnojnica.
Vlasnici ili korisnici proizvodnih pogona iz prethodnog
stava su dužni onečišćenu ambalažu i proizvode koji su
u stanju štetnom po zdravlje pčela (vrenje i sl.) držati
u zatvorenim prostorima ili ih na drugi način učiniti
nedostupnim za pčele.
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III - PRESELJENJE PČELA

Pčele se mogu seliti na pašu samo iz područja i samo
u područja bez zaraznih bolesti. Prilikom preseljenja
moraju se poštivati sve mjere za sprječavanje širenja
zaraznih bolesti pčela i spriječiti nanošenje bilo kakve
štete pčelinjacima koji se već nalaze na terenu na koji se
vrši doseljavanje.

Udaljenost pčelinjaka koji se doseljava od postojećeg
pčelinjaka zavisi od ukupnog broja pčelinjih društava i
mora osiguravati da gustoća naseljenosti ne bude veća od
10 do 12 društava po 1 km² terena.
Najmanja dozvoljena udaljenost od postojećeg
pčelinjaka mora iznositi 200 m, a ako je vlasnik postojećeg
pčelinjaka zasijao ili zasadio plantažu medonosnog bilja,
udaljenost mora biti 2000 metara od plantaže. Navedena
udaljenost može biti manja ukoliko je sa tim suglasan
pčelar-vlasnik postojećeg pčelinjaka.

Članak 7.

Članak 10.

Za smještaj pčelinjaka na tuđem zemljištu potrebna je
suglasnost vlasnika odnosno korisnika zemljišta.

Odredbe članka 8. stav 1. i 2. i članka 9. ove Odluke
odnose se na pčelinjake koji se doseljavaju, novoformirane
pčelinjake i na proširivanje postojećih pčelinjaka.

Članak 6.

Članak 8.
Članak 11.
Za doseljavanje pčelinjaka sa drugih općina potrebna
je suglasnost izdana od nadležne Službe za gospodarstvo
Općine Kupres.
Pri podnošenju zahtjeva za suglasnost za doseljavanje
pčelinjaka iz drugih općina potrebno je priložiti:
1. Potvrdu o broju košnica izdanu od nadležne općinske
službe ili udruženja pčelara općine iz koje se doseljava
pčelinjak;
2. Izjavu o namjeravanom vremenu doseljenja i dužini
boravka;
3. Prijedlog lokacije za smještaj pčelinjaka (izvod
iz posjedovnog lista) i pismenu suglasnost posjednika
zemljišta;
4. Uvjerenje izdano od nadležnog županijskog
veterinarskog organa da na području sa kojeg se doseljava
pčelinjak nije registrirana američka gnjiloća pčelinjeg
legla;
5. Uvjerenje o zdravstvenom stanju pčela u
pčelinjaku;
6. Pisana suglasnost većine pčelara s područja općine
Kupres koji imaju 10 i više košnica ili pisana suglasnost
Udruge pčelara u kojoj su članovi minimalno 50% + 1
pčelar s područja općine Kupres koji imaju 10 ili više
košnica.
7.Dokaz o uplaćenoj pašarini za tekuću godinu u visini
od 2 (dvije )KM po pčelinjoj zajednici.
Uplaćena pašarina je prihod općinskog proračuna.
Sredstva od uplaćene pašarine mogu se koristiti samo
za unapređenje pčelarstva, zaštitu od bolesti, pomoć
udrugama iz oblasti pčelarstva.
Nadležna Služba za gospodarstvo Općine Kupres ne
može izdati suglasnost ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti iz
stava 2. ovog člana.

Pčelinjak koji bude doseljen ili formiran suprotno
odredbama ove Odluke mora se ukloniti u roku od 3 (tri)
dana. U protivnom bit će prinudno uklonjen, a troškove će
snositi pčelar – vlasnik pčelinjaka.
Članak 12.
Pčelar je dužan prije seljenja pčelinjaka pribaviti
potvrdu ili pasoš od nadležne veterinarske organizacije
s točnim brojem košnica i opisom, kako bi se mogla
izvršiti identifikacija u procesu doseljavanja i smještanja
pčelinjaka.
IV - PRIJEVOZ PČELA
Članak 13.
Pčelinja društva je dozvoljeno prevoziti u svim
prijevoznim sredstvima koja osiguravaju zatvaranje na
način da pčele ne mogu izlijetati niti se košnice mogu
same otvoriti. Iznimno, kod noćnog seljenja, leta košnica
mogu biti otvorena.
Članak 14.
Pčelinja društva koja se sele na pašu moraju imati
pratitelja.
Paketni rojevi i matice u kavezima ne trebaju imati
pratitelja.
V - UVJETI DRŽANJA I ISKORIŠTAVANJA
PČELA
Članak 15.

Članak 9.
Većina ili Udruga pčelara u iz članka 8. stav 2. točka 6.
Izdat će suglasnost za smještaj pčelinjaka vodeći računa o
broju pčelinjih društava na području u koje se doseljava,
stanju pčelinje paše tog područja, zaštiti od prijenosa bolesti
i drugih relevantnih faktora povezanih sa seljenjem pčela.

Pčelari mogu pomoću pčela organizirano oprašivati
biljne kulture uz ugovorene uvjete sa vlasnicima plantaža
biljaka.
Članak 16.
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Vlasnik ili korisnik zemljišta dužan je omogućiti
vlasniku pčela praćenje i hvatanje odbjeglog roja pčela.
Ako se pri tome pričini šteta, vlasnik pčela je istu dužan
nadoknaditi vlasniku, odnosno korisniku zemljišta. Ako
odbjegli roj ne bude uhvaćen i zbrinut u roku od 24 sata,
smatra se da vlasnik roja nije poznat.
Članak 17.

susjedne pčelare koji se nalaze u krugu do 2000 metara
udaljenosti od njihovog pčelinjaka.
Članak 21.
Na pčelinjacima koji su postavljeni prema odredbama
ove Odluke, zabranjen je pristup neovlaštenim osobama,
uznemiravanje pčela, otvaranje košnica i nanošenje bilo
kakve štete na pčelinjaku.

Svaki pčelar je dužan osigurati:
stalni veterinarski nadzor na svom pčelinjaku
higijenski ispravno pojilište za pčele

VII - KAZNENE ODREDBE
Članak 22.

VI - ZAŠTITA PČELA
Članak 18.
Svaki pčelar, u cilju suzbijanja zaraznih bolesti, dužan
je odmah prijaviti lokalnoj udruzi pčelara i nadležnoj
veterinarskoj organizaciji ili inspekciji nadležnoj za oblast
veterinarstva svaku sumnju na američku gnjiloću pčelinjeg
legla. Nadležni organi i udruga pčelara će poduzeti daljnje
mjere u pogledu ispitivanja uzoraka i rješenja problema, u
skladu sa zakonom.
Članak 19.
Pravna osoba - vlasnik ili korisnik zemljišta koje
tokom vegetacije upotrebljava fitofarmaceutska sredstva
(u daljnjem tekstu FFS) koja su štetna za zdravlje pčela,
kao i pravna lica koja provode dezinsekciju, obavezni su
o tome obavijestiti pčelare u krugu od 3 km od mjesta
tretiranja.
Obavijest iz stava 1. ovog člana, provodi se
pravovremeno neposrednim kontaktom, putem sredstava
javnog informiranja i/ili pisanim putem, a najkasnije 48
sati prije planiranog tretiranja, navodeći biljnu vrstu,
područje i površinu koja se tretira te vrstu sredstava i
vrijeme tretiranja.
Fizička osoba - vlasnik ili korisnik zemljišta koje vrši
tretiranje biljaka sa FFS na manjim površinama dužno
je neposrednim kontaktom o tome obavijestiti pčelare u
neposrednoj blizini mjesta tretiranja, a najkasnije 24 sata
prije tretiranja.
U slučaju odgađanja tretiranja, osoba iz stava 1. i 3.
dužna su na isti način obavijestiti pčelare o odgađanju
tretiranja.
Pravna i fizička osoba koja koristi FFS označena kao
otrovna za pčele, obavezne su tretiranja vršiti isključivo u
prvim jutarnjim satima, kasnim večernjim satima ili noću,
odnosno prije početka ili nakon završetka leta pčela.

Novčanom kaznom u iznosu 100,00 KM kaznit će se:
pčelar koji postavi pčelinjak suprotno odredbama
članka 4. i članka 5. stav 1;
• pčelar koji vrši prijevoz pčela suprotno odredbama
člana 13. i člana 14;
• pčelar koji odbije nadoknaditi štetu prema članku
16;
• pčelar koji ne spriječi grabež prema članu 20.
•

Članak 23.
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 KM
kaznit će se:
•

pravna osoba koje ne postupi po odredbama članka
5. stav 2;

•

pčelar koji ne postupi po odredbama članka 11. i
članka 12;

•

pčelar koji ne osigura veterinarski nadzor po članku
17;

•

pčelar koji ne prijavi sumnju na bolest po članku 18;

•

fizička osoba koja izvrši tretiranje suprotno odredbi
članka 19;

•

fizička osoba koja postupa suprotno odredbama
članka 21.
Članak 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00
KM kaznit će se:
•

Članak 20.

•

Pčelar je dužan ukloniti sve uzroke za pojavu grabeži
na svom pčelinjaku radi zaštite vlastitog i susjednih
pčelinjaka.
Radi provođenja zaštite u smislu stava 1. ovog člana
pčelari koji su doselili pčelinjak u neko područje na
prostoru Općine Kupres dužni su o terminu vrcanja
meda neposrednim kontaktom pravovremeno obavijestiti

•

pčelar koji vrši seljenje pčelinjaka suprotno
odredbama članka 6. i članka 8;
većina ili udruga pčelara koje izda suglasnost suprotno
odredbama članka 9;
pravna osoba koja izvrši tretiranje suprotno odredbi
članka 19;

Za iste prekršaje kaznit će se i odgovorna osoba u
pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do
500,00 KM.

Stranica 69

KUPRES, 2015./16.

VIII - ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
S obzirom na to da ne postoji zakonska regulativa
iz oblasti pčelarstva na nivou Federacije Bosne i i
Hercegovine, Općinsko vijeće će izvršiti usuglašavanje
ove Odluke u roku koji zakonodavac propiše.
Članak 26.
Nadležna Služba za gospodarstvo Općine Kupres u
suradnji sa većinom/udrugom pčelara izvršit će popis
postojećih pčelinjaka u roku od 90 dana od donošenja ove
Odluke.
Članak 27.
Nadležnost za provođenje ove Odluke imaju: Većina/
Udruga pčelara Općine Kupres, nadležna Služba za
gospodarstvo, Općine Kupres, Županijska veterinarska
inspekcija i Poljoprivredna inspekcija Općine Kupres.
Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja i bit će
objavljena u „Službenom glasniku Općine Kupres“
Broj: 01-24-1-46/1
Kupres, 4.05.2016. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na temelju članka 104. stavak 3. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj
5/98), i članka 25. Statuta općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj:20/08), Općinsko vijeće
općine Kupres, na sjednici održanoj 4.05.2016. godine
donosi,
RJEŠENJE
o imenovanju v.d. ravnatelja Javne ustanove
Centar za socijalni rad Kupres
I.
ZDRAVKO MIOČ, iz Kupresa, imenuje se v.d
ravnatelja, Javne ustanove Centar za socijalni rad Kupres
od 23.05. 2016. do okončanja natječajne procedure.

Na temelju članka 25. Statuta općine Kupres (˝Službeni
glasnik općine Kupres˝ broj 20/08) Općinsko vijeće Kupres
na sjednici održanoj dana 4.05.2016.godine donosi:
SUGLASNOST
Članak 1.
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Kupres da s
UNDP-om potpiše Sporazum o podjeli troškova koji
se odnosi na implementaciju projekta BIH10/0007620;
Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije
zajednica u Kantonu.
Članak 2.
Sastavni dio ove Suglasnosti je prijedlog Sporazuma o
podjeli troškova.
Članak 4.
Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, i
ima se objaviti na oglasnoj ploči i u ˝Službenom glasniku
općine Kupres˝.
Broj: 01-14- 1-53/16
Kupres, 04.05. 2016. 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), Općinsko vijeće
Kupres na sjednici održanoj dana 4.05.2016. godine
donosi
ODLUKU
o lokaciji i izgradnji gradske tržnice
Članak 1.
Određuje se lokacija gradske tržnice u općini Kupres, u
skladu s Regulacijskim planom koji se odnosi na smještaj
iste.
Članak 2.
Javno Komunalno Poduzeće Kupres d.o.o. Kupres
određuje se kao pravna osoba koja gospodari tržnicom.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-34-2-55/16
Kupres , 04.05.2016.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica

Pravna osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je prostor
iz članka 1. ove Odluke urediti i dovesti u stanje koje
omogućava nesmetano obavljanje djelatnosti tržnice.
Članak 3.
Pravna osoba koja gospodari tržnicom dužna je parcelu
iz članka 1. ove Odluke urediti da u najvećoj mogućoj mjeri
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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.
Daje se na korištenje za potrebe gradske tržnice, bez
naknade, Javnom komunalnom poduzeću ˝KUPRES˝
d.o.o. Kupres poslovni prostor u Kupresu Splitska bb. u
stambeno poslovnoj zgradi (bivši MUP Postaja Kupres )
,upisana kao društvena svojina Skupštine općine Kupres
u p.l. br. 191 sa dijelom 1/1, izgrađenoj na parceli k.č. br.
2/30 k.o. Kupres ,koji se sastoji od ureda i WC-a ukupne
površine cca 17 m2.
Članak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove
Odluke zaključi ugovor s Javnim komunalnim poduzećem
Kupres d.o.o. Kupres o izgradnji i korištenju gradske
tržnice iz članka 1. te korištenju prostorija iz članka 4.
ove Odluke.

Jandre/ Mara, ud.Ilke, iz Otinovaca, p.l.br. 93. k.o.
Otinovci; z.k.ul.br. 295 k.o.Otinovci;
- k.č. 286/2, površine 160 m2 u posjedu Čičak/Marka/
Anto i Čičak/Tadije/Stipo, iz Otinovaca, p.l.br. 47 k.o.
Otinovci; z.k.ul.br.41 k.o.Otinovci;
- k.č. 280/3, površine 156 m2 u posjedu Čičak /Nine/
Ivo iz Otinovaca, p.l.br. 25 k.o. Otinovci; z.k.ul.br.136
k.o.Otinovci;
- k.č. 287/2, površine 456 m2 u posjedu Batinić /Marka/
Pere, iz Begova Sela, p.l.br. 15 k.o. Otinovci; z.k.ul.br.
433 k.o.Otinovci;
k.č. 368/3, površine 314 m2,
k.č. 369/3, površine 36 m2,
k.č. 369/4, površine 112 m2, u posjedu Knežević
pok.Jove Bose, iz Smedereva, sa dijelom 1/8, Mašić/pok.
Jove/ Risto, iz Požarevca, sa dijelom 1/8, Mašić/pok.
Manojla/Ljubomir, iz Požarevca, sa dijelom 2/8, Mašić
/pok.Manojla/ Slobodan, iz Bele Crkve, sa dijelom 2/8,
Mašić/pok.Radovana/Goran, sa dijelom 1/8, Mašić/pok.
Radovana/Mladen, sa dijelom 1/8, sve upisane u p.l.156
k.o.Otinovci; z.k.ul.br. 305 k.o. Otinovci;
- k.č. 301/3, površine 271 m2 u posjedu Papić /Franje/
Jozo, iz Otinovaca, p.l.br. 171 k.o. Otinovci; z.k.ul.br. 492
k.o.Otinovci;

Članak 6.
2. Sastavni dio ove odluke je skica cijepanja parcela.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u ˝Službenom glasniku općine Kupres˝.
Broj: 01-23- 3-48/16
Kupres, 4.05.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Temeljem članka 14.stavak 4. Zakona o izvlaštenju
(“Službene novine Federacije BiH“,br. 70/07 i 36/10),
te članka 25. Statuta općine Kupres («Službeni glasnik
općine Kupres«“,broj 20/08), Općinsko vijeće Kupres,na
sjednici održanoj dana 04.05.2016.godine d o n o s i
ODLUKU
o utvrđivanju općeg interesa

3. Nakon donošenja ove Odluke ,korisnik izvlaštenja je
obavezan ,u skladu sa člankom 21. i 24. Zakona o izvlaštenju
F BiH („Službene novine F BiH“,broj:70/07,36/10),
podnijeti prijedlog za izvlaštenje, ukoliko prethodno nije
sa vlasnicima sporazumno riješio pitanje sticanja prava
vlasništva ili služnosti na predmetnim nekretninama
i naknadi iste, u skladu sa odredbama članka 23. i
26. Zakona o izvlaštenju F BiH („Službene novine F
BiH“,broj:70/07,36/10).
4.Korisnik izvlaštenja za izgradnju pristupnog puta sa
lokalne ceste Kupres – Goravci do izgrađene crpne stanice
Hajdarevac je Općina Kupres.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e

1. UTVRĐUJE SE DA JE OD OPĆEG INTERESA
izgradnja vodovodnog podsustava Hajdarevac u naselju
Begovo selo, te da se u navedenu svrhu korisnika izvlaštenja
može pristupiti potpunom izvlaštenju ili nepotpunom
izvlaštenju utvrđivanjem prava služnosti pristupnog puta
sa lokalne ceste Kupres – Goravci do izgrađene crpne
stanice Hajdarevac slijedećih nekretnina:
- k.č. 285/2, površine 542 m2 u posjedu Zrno /
Bože / Marija, p.l.br. 943 k.o Otinovci; z.k.ul.br.957
k.o.Otinovci;
- k.č. 294/2, površine 333 m2 u posjedu Radić/Ante/
Jandre iz Begova Sela, p.l.br. 387 k.o. Otinovci; z.k.ul.
br.465 k.o.Otinovci;
- k.č. 479/30, površine 145 m2 u posjedu Dumančić /
Ile/ Ruža, rođ. Jović, iz Osmanlija, Kupres, p.l.br. 119 k.o.
Otinovci; z.k.ul.br. 193 k.o. Otinovci;
- k.č. 279/3, površine 155 m2 u posjedu Hrnjkaš /

I ZAKONSKI TEMELJ
Zakonski temelj za donošenje ove odluke sadržan je u
članku 14.stavak 4. Zakona o eksproprijaciji (“Službene
novine Federacije BiH“, broj 70/07)i 36/10), prema kojoj
odredbi odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju
objekata ili izvođenje radova na području općine donosi
općinsko vijeće na čijem području se namjerava graditi
objekt ili izvoditi radovi sukladno planskim dokumentima
prostornog uređenja.
II RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE
Budući da nisu riješeni imovinsko pravni odnosi sa
vlasnicima čije parcele je obuhvatio put, a Odluka o
utvrđivanju općeg interesa iz 2008. godine je prestala
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važiti, te su izlaskom na teren utvrđene i k.č.koje ranijom
odlukom nisu obuhvaćene,u svrhu pokretanja postupka
izvlaštenja predlaže se donošenje nove odluke. Izvlaštenje
se odnosi na pristupni put sa lokalne ceste Kupres –
Goravci do izgrađene crpne stanice Hajdarevac a prema
skici priloženoj uz ovaj prijedlog.
III OBJAŠNJENJE DATIH RJEŠENJA
Točkom 1. Odluke utvrđuje se da se može pristupiti
potpunom ili nepotpunom izvlaštenju predmetnih
nekretnina,tj.utvrđivanju prava služnosti, ovisno o
(dogovoru sa strankama u postupku) ili kako odluči
O.V.Kupres. Potom su nabrojane k.č.koje su predmetom
izvlaštenja, a sukladno stanju utvrđenom izlaskom na
teren.
Točkom 2. Odluke prilaže se skica cijepanja parcela iz
točke 1.
Točkom 5. određuje se stupanje na snagu ove Odluke.
Broj: 01-31-2-50/16
Dana, 04.05.2016.god.
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 04. svibnja 2016. godine
donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju člana
Općinskog izbornog povjerenstva
I
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuje se:
1. Zijada Horozović

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, 18/13 i
7/14), a postupajući u predmetu imenovanja zamjenskog
člana Općinske izborne komisije Kupres, Centralna
izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 20. sjednici,
koja je održana 28.04.2016. godine d o n i j e l a
RJEŠENJE
Do potvrđivanja rezultata Lokalnih izbora 2016.
godine, na dužnost zamjenskog člana Općinske izborne
komisje Kupres imenuje se
1. Zijada Horozović, zamjenska članica
Obrazloženje
Općinsko vijeće Kupres nije izvršilo imenovanje člana
Općinske izborne komisije Kupres u roku propisanom
članom 2.15 stav (2) Izbornog zakona BiH.
Zbog činjenice da slijedi donošenje odluke Centralne
izborne komisije BiH o objavi i održavanju Lokalnih
izbora 2016. godine do kada izborne komisije moraju
biti popunjene zbog izvršavanja obaveza iz člana 2.13
Izbornog zakona BiH, Centralna izborna komisija BiH
je imenovala Zijadu Horozović, zamjensku članicu
Općinske izborne komisije Kupres na ponovnu dužnost
zamjenske članice Općinske izborne komisije Kupres,
jer ispunjava sve uslove propisane odredbama Izbornog
zakona BiH i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja
i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne
jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“,
br. 09/10, 37/10, 74/11, 6/16 i 13/16).
Centralna izborna komisija BiH je na osnovu člana 2.9
stav (1) točka 17, a u vezi člana 2.12 stav (5) i člana 2.15
Izbornog zakona BiH, odlučila kao u dispozitivu ovog
Rješenja.
Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja dozvoljena je
žalba. Žalba se podnosi u Apelacionom odjelu Suda
Bosne i Hercegovine u roku od dva dana od dana prijema
ovog Rješenja preko Centralne izborne komisije Bosne i
Hercegovine, u skladu sa članom 6.9 stav (1) i stav (2)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

II
Rješenje stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti
od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a objavit će
se u „Službenom glasniku općine Kupres“.
Broj: 01-05-6-35/16
Kupres; 04.05.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mlađen Pavlica
***
Na osnovu člana 2.9 stav (1) točka 17, a u vezi sa
članom 2.12 stav (5) i članom 2.15 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01,

Broj: 06-1-07-1-258/15
Sarajevo, 28.04.2016. godine
Predsjednik
Dr. Ahmet Šantić
***
Na temelju članka 12. Stavak 3. Zakona o ministarskim,
vladinim I drugim imenovanjima F BiH (“Službene
novine F BiH2, broj: 34/03), članka 7. Zakona o javnim
poduzećima u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj:
08/05), članku 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupku
izbora kndidata za konačno imenovanje u regulirana tijela
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Općine Kupres (“Službeni glasnik općine Kupres”, broj:
12/05), članka 12. stavak 11. Odluke o usuglašavanju
pravnog statusa Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o.
Kupres nakon provedenog postupka po Javnom natječaju
za izbor I imenovanje na pozicije članova Nadzornog
odbora JP Radio Kupres d.o.o Kupres, Općinski načelnik
donosi
ODLUKU
o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora
Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o. Kupres
I
Imenuje se Nadzorni odbor Javnog poduzeća Radio
Kupres d.o.o. Kupres u sastavu:

RJEŠENJE
o imenovanju Nadzornog Organa na vršenju
usluga nadzora nad izvođenjem radova
na sanaciji gradske deponije
I
Na osnovu Ugovora o izvođenju radova na sanaciji
gradske deponije Kupres, broj: 02-14-4-65/15 od
12.05.2015. godine između Naručitelja i Izvođača radova
kao Nadzorni Organ za vršenje usluga nadzora nad
obavljanjem naprijed navedenih radova imenuje se:
•

Gospodin Tomislav Periša, mag.građ.
II

1.
2.
3.

David Mijoč, dipl.ing.
Marijan Lozančić, dipl.ing.
Tomislav Ćosić, dipl.ing.
II

Nadzorni Organ je dužan obavljati usluge vršenja
nadzora tj. Izići na teren svaki put kada se izvode radovi
i pratiti količinu i kvalitet izvedenih radova, sačiniti
Izvješće i Zapisnik o svome radu i ovjeriti situaciju-račun
za izvedene radove, koju će ispostaviti Izvođač radova.

Nadzorni odbor imenuje se na mandatno razdoblje od
4 (četiri) godine.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom potvrđivanja od
strane Skupštine Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o.
Kupres I objaviti će se na Oglasnoj ploči općine Kupres u
Službenim novinama F BiH I Službenom glasniku općine
Kupres.
Obrazloženje
Na temelju raspisanog Javnog natječaja za izbor članova
Nadzornog odbora Javnog poduzeca Radio Kupres d.o.o.
Kupres prispjelo je 9 prijava od kojih su 4 bile valjane.
Nakon što je Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata provelo zakonski postupak provjere kandidata
kroz obavljanje intervjua dostavilo je zapisnik u kojem
najviše bodova imaju kandidati navedeni u točki I. ove
Odluke.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se u roku od 8 dana od dana
objave na oglasnoj ploči općine Kupres podnijeti prigovor
Općinskom načelniku.

III
Nadzorni organ je ovlašten za vršenje usluga Nadzora
od dana njegova imenovanja.
IV
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti
će se u “Službenom glasniku općine Kupres”.
Broj: 02-01/I-49-759/15
Kupres, 17.06.2015. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Na temelju članka 13. Zakona o javnim nabavkama
BiH(“Službeni glasnik BiH”, broj:39/14), članka 15.
Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”
49/06) I članka 39. Statuta općine Kupres(“Službeni
glasnik općine Kupres” broj:20/08) Općinski načelnik
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke

Broj: 02-05-57/15
Kupres 24.04.2015. godine

I

Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Temeljem članka 39. Statuta Općine Kupres (“Službeni
glasnik općine Kupres”, broj: 20/08), Općinski načelnik
donosi

Imenuje se povjerenstvo za javne nabavke za potrebe
općine Kupres u slijedećem sastavu:
•
•
•

Branka Krželj- predsjednik komisije
Dario Čičak
Tomislav Periša
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Miro Lovrić
Jelena Lozančić
Mirjana Božić- tajnik komisije, bez prava glasa

(“Službeni glasnik općine Kupres” broj 19/08) i članka
39. Statuta općine Kupres (“Službeni glasnik općine
Kupres” broj 20/08) Općinski načelnik d o n o s i

II

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za analizu
Rješenja o komunalnoj naknadi

Zadaci povjerenstva su postupanje u skladu sa Zakonom
o javnim nabavkama BiH I podzakonskim propisima.

Članak 1.
III
Povjerenstvo iz odredbe I. ovog Rješenja ovlašteno je
provoditi postupak javnih nabavki, izrađivati metodologiju
ocjenjivanja ponuda, obavljati pregovore, otvarati I
ocjenjivati prispjele ponude.
Povjerenstvo je dužno o o svome radu voditi zapisnik,
sačiniti izvješće o radi I dati preporuku za dodjelu ugovora
sukladno zakonima I podzakonskim propisima.
IV
Tajnik Povjerenstva obavlja administrativne poslove,
priprema zapisnik sa sastanaka Povjerenstva, vodi
evidenciju, obavlja I druge poslove po nalogu predsjednika
Povjerenstva.
V
Povjerenstvo je ovlašteno za provođenje postupka
javne nabavke od dana imenovanja.
VI
Donošenjem ovog rješenja prestaje vriediti rješenje
broj:02-49-75/13 od dana 20.02.2013. godine.
VII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti
će se u “Službenom glasniku općine Kupres”.
Obrazloženje
Člankom 13. Zakona o javnim nabavkama BiH
(“Službeni glasnik BiH”, broj:39/14) određeno je da je
ugovorni organ obvezan imenovati Komisiju za javne
nabavke. Sobzirom da su ispunjeni svi zakonski uvjeti
odlučeno je kao u dispozitivu.
Broj: 02-49-94/15
Kupres, 27.07.2015. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.

Imenuje se Povjerenstvo za analizu rješenja o
komunalnoj naknadi općine Kupres u sastavu:
1.
2.
3.

Marija Zrno- Predsjednik
Dragica Ćurković- član
Vesna Jurič- 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
obaveza Povjerenstva je utvrditi postojanje nerazmjera
između utvrđene korisne površine po m2 i stvarnog stanja
po svakom donesenom rješenju .
Članak 4.
Po utvrđibvanju 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
u Području obuhvaćenom Regulacijskim planom općine
Kupres- zone I, II, III.
Članak 5.
Nakon obavljenih poslova iz članka 4. ovog rješenja
Povjerenstvo će dostaviti Službi za gospodarstvo razvoj,
investicije I komunalno-stambene poslove općine Kupres
popis objekata I njihovih vlasnika/korisnika sa utvrđenim
stvarnim korisnim površinama po m2 temeljem kojih će
Služba izvršiti obračun visine komunalne naknade za
2016. godinu
Članak 6.

***
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

Članovi Povjerenstva iz članka 1. Ove Odluke obveze
po ovoj Odluci dužni su izvršiti tijekom radnog vremena
u preiogu od dana stupanja na snagu ove Odluke do
31.12.2015. godine.
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Članak 7.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje
broj: 02-23-11-48/14 od 18.03.2014. godine.
Članak 8.

Nakon obavljenih poslova iz članka 4. ovog rješenja
Povjerenstvo će dostaviti Službi za gospodarstvo razvoj,
investicije I komunalno-stambene poslove općine Kupres
popis objekata I njihovih vlasnika/korisnika sa utvrđenim
stvarnim korisnim površinama po m2 temeljem kojih će
Služba izvršiti obračun visine komunalne naknade za
2016. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti
će se na Oglasnoj ploči općine Kupres i “Službenom
glasniku općine Kupres”.
Broj: 02-23-11-95/1/15
Kupres, 27.07.2015.godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
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 glasnik općine Kupres” broj 19/08) i članka
39. Statuta općine Kupres (“Službeni glasnik općine
Kupres” broj 20/08) Općinski načelnik d o n o s i
ODLUKU
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. Marija Batinić- predsjednik
2. Branko Šarić- član
3. Jelena Lozančić- 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 6.
Članovi Povjerenstva iz članka 1. Ove Odluke obveze
po ovoj Odluci dužni su izvršiti tijekom radnog vremena
u preiodu od dana stupanja na snagu ove Odluke do
31.12.2015. godine.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje
broj: 02-23-11-48/14 od 18.03.2014. godine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti
će se na Oglasnoj ploči općine Kupres i “Službenom
glasniku općine Kupres”.
Broj: 02-23-11-95/2/15
Kupres, 27.07.2015. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
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 glasnik općine Kupres” broj 19/08) i članka
39. Statuta općine Kupres (“Službeni glasnik općine
Kupres” broj 20/08) Općinski načelnik d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za analizu rješenja o
komunalnoj naknadi
Članak 1.

Članak 3.
Nakon izvršene analize iz članka 2. Ovog rješenja
obaveza Povjerenstva je utvrditi postojanje nerazmjera
između utvrđene korisne ovršine po m2 i stvarnog stanja 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 u
Naseljima istočno od granca obuhvata Regulacijskog plana
općine kupres izuzev Vikend naselja.

Imenuje se Povjerenstvo za analizu rješenja o
komunalnoj naknadi općine Kupres u sastavu:
1.
2.
3.

Zrinko Dumančić- predsjednik
Mirjana Smoljo- član
Dragun Dumančić- 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.
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Prilikom analize Povjerenstvo je dužno utvrditi osnovu
temeljem koje je određena korisna površina po m2 za
svako doneseno rješenje.

11.09.2013. godine Općinski načelnik d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva

Članak 3.

Članak 1.

Nakon izvršene analize iz članka 2. Ovog rješenja
obaveza Povjerenstva je utvrditi postojanje nerazmjera
između utvrđene korisne ovršine po m2 i stvarnog stanja
po svakom donesenom rješenju .

Imenuje se Povjerenstvo za rješavanje pravnog
statusa građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje I
građevina privremenog karaktera u sljedećem sastavu:

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
u Naseljima zapadno od granca obuhvata Regulacijskog
plana općine kupres .
Članak 5.
Nakon obavljenih poslova iz članka 4. ovog rješenja
Povjerenstvo će dostaviti Službi za gospodarstvo razvoj,
investicije i komunalno-stambene poslove općine Kupres
popis objekata i njihovih vlasnika/korisnika sa utvrđenim
stvarnim korisnim površinama po m2 temeljem kojih će
Služba izvršiti obračun visine komunalne naknade za
2016. godinu
Članak 6.
Članovi Povjerenstva iz članka 1. Ove Odluke obveze
po ovoj Odluci dužni su izvršiti tijekom radnog vremena
u preiodu od dana stupanja na snagu ove Odluke do
31.12.2015. godine.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje
broj: 02-23-11-48/14 od 18.03.2014. godine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti
će se na Oglasnoj ploči općine Kupres i “Službenom
glasniku općine Kupres”.
Broj: 02-23-11-95/3/15
Kupres, 27.07.2015. godine

1.
2.
3.

Ilija Barišić-predsjednik
Tomislav Periša-član
Hajrudin Huseinagić-član
Članak 2.

Zadatak Povjerenstva iz članka 1. ovog rješenja je, u
skladu sa svakim pojedinačnim podnesenim zahtjevom
za građevinu koja odstupa od planskog dokumenta ili
odobrenih dimenzija, analizirati lokaciju, utvrditi da li
postoje prostorne mogućnosi za pozitivno rješavanje
pravnog statusa građevine, utvrditi da li su izvedeni
radovi smetnja postojećim susjednim građvinama te
da li je izgradnja u skladu s postojećom izgradnjom na
lokalitetu,te sve druge relevantne činjenice koje su od
utjecaja na rješavanje pravnog statusa nekretnine.
Članak 3.
O utvrđenim činjenima iz članka 2. Ovog rješenje
Povjerenstvo donosi mišljenje.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje broj:02-23-248/14 od 30.9.2014. godine.
Članak 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i ima
se objaviti na oglasnoj ploči i u “Službenom glasniku
općine Kupres”.
Broj: 02-23-96/15
Kupres, 27.07.2015. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***

Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (“Službeni
glasnik općine Kupres”, broj:20/08) i članka 15. Odluke
o rješavanju pravnog statusa građevina izvedenih bez
odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera
na području općine Kupres broj 01-02-1-143/13 od

Temeljem članka 3. Stavak 1 točka a) Odluke o
kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima
Povjerenstva za izbor državnih službenika i članovima
povjerenstva za prijem namještenika u tijelima držanve
službe u Hercegbosanskoj županiji broj: 01-02-324-1/14
od 18.12.2014. godine ,članak 5. Rješenja o imanovanju
Povjerenstva za izbor državnih službenika u općini
Kupres, broj: 02-34-159/15 od 28.07.2015. godine ičlanka
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39. Statuta općine Kupres (“Službeni glasnik općine
Kupres”broj: 20/08), Općinski načelnik općine Kupres
donosi
RJEŠENJE
o visini naknade za rad članovima Povjerenstva
za izbor državnih službenika u općini Kupres
Članak 1.
Ovim Rješenjem određuje se isplata naknade za rad
članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika
u općini Kupres, a koji su proveli stručni ispit dana 1108.2015.godine po internom oglasu za popunu radnih
mjesta državnih službenika u općini Kupres, objavljenom
na WEB stranici Agencije za državnu Službu Federacije
Bosne I Hercegovine od 15.07.2015. godine za poziciju:
01. Stručni suradnik za Vijeće I radna tijela Vijeća- 1
(jedan) izvršitelj, Povjerenstvo imenovano od strane
Agencije za državnu službu Rješenjem, broj: 02-34-8159/15 od 28.07.2015. godine u sastavu:
1.
2.
3.

Miroslav Bilčar, dipl.pravnik, državni službenik iz
Općine Bosansko Grahovo predstavnik Agencije
za državnu službu F BiH, član
Branka Krželj, dipl.pravnik, državni službenik iz
Općine Kupres iz organa državne službe, član
Tina Mišković, dipl. pravnik, sa liste eksperata
Ministarstva pravosuđa I uprave HBŽ, član.
Članak 2.

Visina naknade za rad članovima Povjerenstva jednaka
je za sve članove jednog Povjerenstva.
Članak 3.
Visina naknade za člana Povjerenstva za izbor državnih
službenika utvrđuje se prema broju kandidata koji
pristupe stručnom ispitu, odnosno ispitu radnog mjesta
za sve pozicije državnih službenika navedene u javnom
natječaju, odnosno internom oglasu prema sljedećim
kriterijima:
Od 1 do 15 kandidata…………………....50.00 KM
Od 16 do 30 kandidata………………....100.00 KM
Od 31 do 50 kandidata…………………150.00 KM
Od 51 I više kandidata…………………200.00 KM
Budući da je stručnom ispitu pristupio samo jedan
kandidat visina naknade za svakog člana Povjerenstva
iznosi 50.00 KM
Za isplatu naknade za rad u Povjerenstvu za izbor
državnih službenika u općini Kupres zadužuje se Služba
za inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja I
civilnu zastitu općine Kupres, po dostavi ovog Rješenja

Broj:02-01/1-14-1021/15
Kupres, 19.08.2015. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Temeljem članka 39. Statuta Općine Kupres (“Službeni
glasnik općine Kupres”, broj:20/08), Općinski načelnik
donosi
ODLUKU
o utrošku financijskih sredstava I raspisivanju
obavijesti o nabavi-tenderu za nabavku lož ulja za
sezonu grijanja 2015/2016.- u godinu za potrebe
Općinske uprave Općine Kupres
I
Odobrava korištenje financijskih sredstava I raspisuje
obavijest – tender za nabavku lož ulja za sezonu grijanja
2015./2016.-u godinu za potrebe općinske uprave Općine
Kupres.
II
Obavijes o nabavi – tender raspisati u skladu sa
zakonom o javnim nabavkama
III
Sredstva za nabavku lož ulja, planirana su u proračunu
Općine Kupres, Ekonomski kod Tekući izdaci, kod 613
213 – izdaci za centralno grijanje.
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: 02-01/1-14-3-1022/15
Kupres, 19.o8.201. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Temeljem članka 34. Stavak 9. Zakona o prostornom
uređenju i građenju (“Narodne novine Hercegbosanske
županije”, broj. 12/14), i Odluke općinskog vijeća broj:
01-23-9-124/14 od 15.09.2014. god. Općinski načelnik
općine Kupres, d o n i o j e

Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u “Službenom glasniku općine Kupres”.

ODLUKU
o usvajanju Plana parcelacije građevinskog zemljišta
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Član 1.

Članak 1.

Usvaja se plan parcelacije građevinskog zemljišta
označenog sa k.č. broj: 1324/15, k.o. Kupres u ukupnoj
površini od 128684 m2 upisana u Posjedovni list broj 1751,
Zemljišnoknjižni uložak broj: 2176, posjednika-vlasnika
Zvonko (Ante) Bagarić sa 1/1 dijela, na način da se od
gore navedene parcele otcijepi I formira nova građevinska
parcela – parcela označena sa k.č. broj: 1324/43, površine
492 m2, sa osiguranim pristupom sa postojećeg pristupnog
puta koji služi za pristup hotelu, i dr. sadržajima.

Razrješuje se Upravno vijeće Javne Ustanove “Hrvatski
dom Kupres” u sastavu:
1. Slaven Malikanović
2. Josip Mihaljević
3. Ljerka Maleš

Član 2.
Plan parcelacije građevinskog zemljišta iz prethodnog
stave izvršen je u skladu namjenom građevinskog
zemljišta, i isti će se smatrati obaveznim sastavnim dijelom
detaljnog planskog dokumenta za predmetno područje.
Član 3.
Prijedlog veličine, oblik i položaj građevinske parcele
utvrđeni su temeljem zahtjeva vlasnika k.č.
Član 4.
Sastavni dio ove odluke čini grafički prikaz parcela –
situacioni prikaz.
Član 5.
Sredstva za pripremu, izradu i praćenje provođenja
plana parcelacije dužan je osigurati vlasnik k.č.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu 8 (osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine
Kupres.
Broj: 02-23-99/14
Kupres, 19.08.2015. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.

Članak 2.
Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove “Hrvatski
dom Kupres” Slaven Malikanović I Josip Mihaljević
razrješuju se dužnosti na vlastiti zahtjev.
Ljerka Maleš razrješuje se dužnosti člana Upravnog
vijeća “Hrvatski dom Kupres”, jer je u sukobu interesa
kao djelatnik navedene Javne Ustanove.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, I objavit
će se u “Službenim novinama F BiH” I “Službenom
glasniku općine Kupres”.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor
Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana prijema
rješenja.
Broj: 02-05-100/15
Kupres, 2.08.2015. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Temeljem članka 3. Stavak 1. točka a) Odluke o
kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima
Povjerenstva za izbor državnih službenika I članovima
povjerenstva za prijem namještenika u tijelima državne
službe u Hercegbosanskoj županiji, broj: 01-02-3241/14 od 18.12.2014. godine I članka 5. Rješenja o
imenovanju Povjerenstva za izbor državnih službenika
u Općini Kupres, broj:02-34-8-165/15 od 07.08.2015.
godine, Služba za inspekcijske poslove, financije, pitanje
branitelja i civilnu zaštitu d o n o s i

***
Na temelju članaka 14. 16. Zakona o ministarskim
vladinim I drugim imenovanim 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 postupaka izbora
kandidata za konačno imenovanje u regulirana tijela
općine Kupres (“Službeni glasnik općine Kupres” broj
12/05), Općinski načelnik , kao odgovorni javni službenik
donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog vijeća
Javne ustanove “Hrvatski dom Kupres”

RJEŠENJE
o visini naknade za rad članovima Povjerenstva za
izbor državnih službenika u Općini Kupres
Članak 1.
Ovim Rješenjem određuje se isplata naknade za rad
članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika
u Općini Kupres a koji su proveli stručni ispit dana
03.09.2015. godine po internom oglasu za popunu radnih
mjesta državnih službenika u općini Kupres objavljenom
na WEB stranici Agancije za državnu Službu F BiH dana
30.07.2015. godine za poziciju: 01. Stručni suradnik za
financijsko poslovanje, likvidaturu I trzorsko poslovanje1 (jedan) izvršitelj, povjerenstvo imenovano od strane
Agencije za državnu službu Rješenjem, broj:02-34-8-
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165/15 od 07.08.2015 godine u sastavu
1. Pero Čičak, dipl economist, državni službenik
općine kupres iz organa državne službe,
predsjednik
2. Fikret Sitnić dipl. Economist, predstavnik agencije
za državnu službu F BiH, uposlen u općini Livno,
član
3. Mlađen Kukrić dipl. Economist sa Liste eksperata
Hercegbosanske županije, uposlen u Ministarstvu
gospodarstva HBŽ-a, član
Članak 2.
Visina naknade za rad članovima Povjerenstva jednaka
je za sve članove jednog Povjerenstva
Članak 3.
Visina naknade za člana Povjerenstva za izbor državnih
službenika utvrđuje se prema broju kandidata koji
pristupe stručnom ispitu, odnosno ispitu radnog mjesta
za sve pozicije državnih službenika navedene u javnom
natječaju, odnosno internom oglasu prema sljedećim
kriterijima:
Od 1 do 15 kandidata………………….50.00 KM
Od 16 do 30 kandidata……………….100.00 KM/
Od 31 do 50 kandidata…………………150.00 KM
Od 51 I više kandidata…………………..200.00 KM
Budući da su stručnom ispitu pristupila tri kandidat
visina naknade za svakog člana Povjerenstva iznosi 50.00
KM
Za isplatu naknade za rad u Povjerenstvu za izbor
državnih službenika u općini Kupres zadužuje se Služba
za inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja I
civilnu zastitu općine Kupres, po dostavi ovog Rješenja
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u “Službenom glasniku općine Kupres”

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu izbora
kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornog
odbora Javnog komunalnog poduzeća Kupres d.o.o.
Kupres I Upravnih vijeća JU “Hrvatski dom Kupres”
I JU – Dječji vrtić “Pahuljica” Kupres
I
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata za upražnjene pozicije po raspisanom javnom
natječaju broj:02-05-107/15 od dana 21.09.2015. godine
u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

Miro Lovrić, predsjednik
Josipa Kusić, član
Jelena Lozančić, član
Marija Zrno, član
Bosiljka Mihaljević, član
II

Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja je
pregledati prijave prispjele na natječaj za izbor kandidata
na upražnjene pozicije članova nadzornog odbora
Javnog komunalnog poduzeća Kupres d.o.o. Kupres i
Upravnih vijeća JU “Hrvatski dom Kupres” i JU – Dječji
vrtić “Pahuljica” Kupres, sačini listu sa užim izborom
kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje po
potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi
intervjuu s 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: 02-05-124/15
Kupres, 16.10.2015. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.

Broj: 02-03/2-14-2-1088/15
Kupres, 17.09.2015. godine
Šef službe
Miro Pašalić, dipl.ing.
***
Na temelju članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim I
drugim imenovanjima F BiH (“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 . Zakona o principima lokalne
samouprave F BiH (“Službene novine Federacije BiH”,
broj: 49/06) u postupku provođenja Javnog natječaja
za izbor I imenovanje članova nadzornog odora Javnog
komunalnog poduzeća Kupres d.o.o. Kupres i Upravnih
vijeća JU “Hrvatski dom Kupres” i JU- Dječji vrtić
“Pahuljica” Kupres, Općinski načelnik d o n o s i

***
Temeljem članka 13. Zakona o javnim nabavkama
BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 15.
Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj:49/06) i članka 39. Statuta Općine Kupres („Službeni
glasnik općine Kupres“, broj: 20/08), Općinski načelnik
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke
I
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka javne
nabavke za potrebe Općine Kupres u sljedećem sastavu:
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1. Branko Krželj, predsjednik
2. Miro Lovrić, član
3. Jelena Lozančić, član
4. Marija Ivković, član
5. Bosiljka Mihaljević, član
6. Mirjana Božić, tajnik komisije, bez prava glasa.

članka 39. Statuta Općine Kupres („Službeni glasnik
Općine Kupres“, broj:20/08) Općinski načelnik Općine
Kupres d o n o s i
RJEŠENJE
o visini naknade za rad članovima Povjerenstva za
izbor državnih službenika u Općini Kupres

II
Članak 1.
Zadaci Povjerenstva su postupanje u skladu sa zakonom
o javnim nabavkama BiH i podzakonskim propisima.
III
Povjerenstvo iz odredbe I ovog Rješenja ovlašteno je
provoditi postupak javnih nabavki, izrađivati metodologiju
ocjenjivanja ponuda, obavljati pregovore, otvarati i
ocjenjivati prispjele ponude.
Povjerenstvo je dužno o svom radu voditi zapisnik,
sačiniti izvješće o radu i dati preporuku za dodjelu ugovora
sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

Ovim Rješenjem određuje se isplata naknade za rad
članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika
u općini Kupres, a koji su proveli stručni ispit dana
13.11.2015. godine po internom oglasu za popunu radnih
mjesta državnih službenika u Općini Kupres, objavljenom
na WEB stranici Agencije za državnu Službu Federacije
Bosne i Hercegovine od 01.10.2015. godine za poziciju:
01. Stručni suradnik za upravno-pravne poslove u Službi
za graditeljstvo, urbanizam, prostorno uređenje, katastar
i geodetske poslove – 1 (jedan) izvršitelj, Povjerenstvo
imenovano od strane Agencije za državnu službu Rješenjem,
broj: 02-34-8-193/15 od 28.10.2015. godine u sastavu:

IV
1.
Tajnik Povjerenstva obavlja administrativne poslove,
priprema zapisnik sa sastanka Povjerenstva, priprema
izvješća o radu Povjerenstva, vodi evidenciju, obavlja i
druge poslove po nalogu predsjednika Povjerenstva.

2.
3.

Miro Lovrić, dipl. pravnik, državni službenik iz
Općine Kupres, član
Jasna Dizdar, dipl. pravnik, predstavnik Agencije
za državnu službu FBiH, član
Josip Vidović, dipl. pravnik sa liste eksperata
Ministarstva pravosuđa i uprave HBŽ, član

V
Članak 2.
Povjerenstvo je ovlašteno za provođenje postupka
javne nabavke od dana imenovanja, pa do okončanja
postupka po ovom predmetu nabavke.

Visina naknade za rad članovima Povjerenstva jednaka
je za sve članove jednog Povjerenstva.

VI

Članak 3.

Donošenjem ovog rješenja prestaje vrijediti rješenje,
broj: 02-49-94/15 od dana 27.07.2015. godine.

Visina naknade za člana Povjerenstva za izbor državnih
službenika utvrđuje se prema broju kandidata, koji
pristupe stručnom ispitu, odnosno ispitu radnog mjesta
za sve pozicije državnih službenika navedene u javnom
natječaju, odnosno internom oglasu prema sljedećim
kriterijima:

VII
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 02-49-04/16
Kupres, 22.01.2016. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Temeljem članka 3. stavak 1 točka a) Odluke o
kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima
Povjerenstva za izbor državnih službenika i članovima
povjerenstva za prijem namještenika u tijelima državne
službe u Hercegbosanskoj županiji, broj: 01-02-324-1/14
od 18.12.2014. godine, članka 5. Rješenja o imenovanju
Povjerenstva za izbor državnih službenika u Općini
Kupres, broj: 02-34-8-193/15 od 28.10.2015. godine i

a) od 1 do 15 kandidata …………. ....50,00 KM
b) od 16 do 30 kandidata …………. 100,00 KM
c) od 31 do 50 kandidata …………. 150,00 KM
d) od 51 i više kandidata …………. 200,00 KM
Budući da su stručnom ispitu pristupila 2 (dva)
kandidata visina naknade za svakog člana Povjerenstva
iznosi 50,00 KM.
Za isplatu naknade za rad Povjerenstva za izbor
državnih službenika u Općini Kupres zadužuje se Služba
za inspekcijske poslove, financije, pitanje branitelja i
civilnu zaštitu Općine Kupres, po dostavi ovog Rješenja.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a

KUPRES, 2015./16.

Stranica 80

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kupres“.
Broj: 02-01/1-34-8-138/15
Kupres, 20.11.2015. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***
Na temelju članka 26. stavak 5.Zakona o građenju HBŽ
("Narodne novine HBŽ", broj:14/98), članka 39. Statuta
općine Kupres (˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj:
20/08), članka 5. Odluke o usvajanju izmjena i dopuna
Regulacijskog plana sportskih terena i pratećih sadržaja
"Čajuša"-Kupres broj:01-23-86/15 od 01.10.2015. godine
i članka 29. Odluke o provođenju izmjena i dopuna
Regulacijskog plana sportskih terena i pratećih sadržaja
"Čajuša"-Kupres 01-23-87/15 od 01.10.2015. godine,
postupajući po zahtjevu Udruge građanja "Čajuša"
Kupres, Općinski načelnik d o n o s i
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Udruzi građana "Čajuša" Kupres odobrava se
postavljanje zavjetnog križa na lokalitetu Kadijina glavica
u obuhvatu Regulacionog plana sportskih terena i pratećih
sadržaja "Čajuša" Kupres.
Članak 2.
Ovoj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u "Službenom glasniku općine Kupres".
Obrazloženje
Udruga građana "Čajuša" Kupres obratila se zahtjevom
općinskom načelniku u kojem traži postavljanje
zavjetnog križa na lokalitetu Kadijina glavica u obuhvatu
Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja
"Čajuša" - Kupres. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju
vidljivo je kako se radi o montažnom objektu čija
površina ne prelazi 12 m2 te za koji po pozitivnim
zakonskim odredbama nije potrebno ishoditi građevinsku
dozvolu, kao i činjenici da je objekt smješten u obuhvatu
Regulacionog plana sportskih terena sportskih i pratećih
sadržaja "Čajuša"-Kupres za čije je provođenje zadužen
općinski načelnik. Obzirom na navedeno odlučeno je kao
u dispozitivu.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog zaključka može se izjaviti žalba u roku od
15 dana od dana prijema.
Broj: 02-01/2-49-455/16
Kupres, 16.05.2016. godine
Općinski načelnik
Perica Romić, dr.vet.med.
***

