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Na osnovu člana 46. Poslovnika Općinskog vijeća Novi
Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj
1/09), Općinsko vijeće Novi Travnik na 21 redovnoj sjednici
održanoj dana 19.02.2015. godine donosi:

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Novi
Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj
1/09), Općinsko vijeće Novi Travnik na 21 redovitoj sjednici
održanoj dana 19.02.2015. godine donosi:

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK ZA 2015.
GODINU

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK ZA 2015.
GODINU

I UVOD

I UVOD

Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju se najznačajniji
zadatci koji će se tokom 2015. godine razmatrati na
sjednicama Vijeća i s tim u vezi donijeti odgovarajuće
odluke.

Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju se najznačajniji
zadatci koji će se tokom 2015. godine razmatrati na
sjednicama Vijeća i s tim u vezi donijeti odgovarajuće
odluke.

Sadržaj Programa rada utemeljen je na prijedlozima
općinskih resornih službi, javnih preduzeća i ustanova,
mjesnih zajednica, političkih stranaka koje participiraju u
radu Općinskog vijeća, klubova vijećnika i radnih tijela
Općinskog vijeća.

Sadržaj Programa rada utemeljen je na prijedlozima
općinskih resornih službi, javnih poduzeća i ustanova,
mjesnih zajednica, političkih stranaka koje participiraju u
radu Općinskog vijeća, klubova vijećnika i radnih tijela
Općinskog vijeća.

Sagledavanje stanja prema utvrđenim prijedlozima tema
odvijat će se na osnovu dokumenata općinskih službi koje su
u najvećem obimu i obrađivaći dokumenata a čiji je
predlagač uglavnom načelnik općine.

Sagledavanje stanja prema utvrđenim prijedlozima tema
odvijat će se na osnovu dokumenata općinskih službi koje su
u najvećem obimu i obrađivaći dokumenata a čiji je
predlagač uglavnom načelnik općine.

Radna tijela Općinskog vijeća pri utvrđivanju svojih
zadataka i obaveza pridržavat će se ovog Programa rada u
skladu poslovničkim nadležnostima i stim u vezi davati svoja
mišljenja i prijedloge putem pisanih izvještaja.

Radna tijela Općinskog vijeća pri utvrđivanju svojih
zadataka i obveza pridržavat će se ovog Programa rada
sukladno poslovničkim nadležnostima i stim u vezi davati
svoja mišljenja i prijedloge putem pisanih izvješća.

Aktivnosti Općinskog vijeća bit će uvjetovane stanjem u
pojedinim oblastima i to može biti razlog povećanja obima
predloženih tema odnosno dodatne aktivnosti za nova pitanja
i sadržaje koje budu nametale svakodnevne potrebe.

Aktivnosti Općinskog vijeća bit će uvjetovane stanjem u
pojedinim oblastima i to može biti razlog povećanja obima
predloženih tema odnosno dodatne aktivnosti za nova pitanja
i sadržaje koje budu nametale svakodnevne potrebe.

Odnos spram programskih zadataka mora biti odgovoran a
odgovornost imaju svi nosioci planiranih zadataka u
programu, poštujući princip međusobnog uvažavanja i
saradnje, utvrđene rokove uključujući i druge obaveze u vezi
s tim.

Odnos spram programskih zadataka mora biti odgovoran a
odgovornost imaju svi nositelji planiranih zadataka u
programu, poštujući princip međusobnog uvažavanja i
suradnje, utvrđene rokove uključujući i druge obveze u vezi s
tim.

Program rada nakon usvajanja od strane Općinskog vijeća bit
će dostavljen svim nosiocima njegove realizacije i na
odgovarajući naćin stavljen na uvid javnosti.

Program rada nakon usvajanja od strane Općinskog vijeća bit
će dostavljen svim nositeljima njegove realizacije i na
odgovarajući naćin stavljen na uvid javnosti.
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Na osnovu svih prispjelih prijedloga za izradu Programa rada
Općinskog vijeća za 2015. godinu Kolegij vijeća je utvrdio
sadržaj Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za
2015. godinu koji će se realizirati dinamikom kako slijedi:

Na temelju svih prispjelih prijedloga za izradu Programa
rada Općinskog vijeća za 2015. godinu Kolegij vijeća je
utvrdio sadržaj Programa rada Općinskog vijeća Novi
Travnik za 2015. godinu koji će se realizirati dinamikom
kako slijedi:

II SADRŽAJ PROGRAMA

II SADRŽAJ PROGRAMA

1. KVARTAL (JANUAR-MART)

R/B
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

AKTIVNOST
Razmatranje Programa rada Službi za upravu
Općine Novi Travnik, te ustanova, preduzeća i
institucija kojima je Općina Novi Travnik
osnivač, za period od 01.01.2015.godine do
31.12.2015.godine
Analiza izvještaja o radu Službi za upravu
Općine Novi Travnik i općinskog javnog
pravobranilaštva, te izvještaja o radu i
finansijskih izvještaja ustanova, preduzeća i
institucija kojima je Općina Novi Travnik
osnivač, kao i izvještaja Policijske stanice Novi
Travnik za razdoblje od 01.01.2014.godine do
31.12.2014.godine
Informacija o stanju sigurnosti na području
općine Novi Travnik
Donošenje propisa kojim će se definisati način
prilagođavanja ulaza u stanove za osobe sa
invalidskim kolicima
Donošenje propisa kojim će se urediti
oslobađanje od obaveze plaćanja naknade za
pogodnosti upotrebe građevinskog zemljišta,
naknade za uređenje građevinskog zemljišta i
naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište
Dodjela neizgrađenog i izgrađenog
građevinskog zemljišta u skladu sa planskim
dokumentima i utvrđenim namjenama, radi
građenja.
Utvrđivanje prijedloga općeg interesa /
preuzimanje zemljišta za potrebe općine
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u vezi
preuzimanja – eksproprijacija neizgrađenog
građevinskog zemljišta za izgradnju naselja
individualnog stanovanja „Rosulje Novi
Travnik i vikend naselja i vikend naselja
„Pavlovica“.
Raspisivanje konkursa i dodjela građevinske
paarcele za Vikend naselje „Ravno Rostovo“,
Poslovnog centra u Industrijsko-uslužnu zonu
„Neobarje“
Stojkovići,
vikend
naselje
„Pavlovica“,
u skladu sa usvojenim
Regulacionim planom.

1. KVARTAL (SIJEČANJ-OŽUJAK)

OBRAĐIVAĆ

PREDLAGAĆ

Službe za upravu Općine Novi
Travnik, ustanove, poduzeća i
institucije kojima je Općina Novi
Travnik osnivač.

Načelnik Općine

Službe za upravu Općine Novi
Travnik, Općinsko javno
pravobranilaštvo u Travniku,
ustanove, preduzeća i institucije
kojima je Općina Novi Travnik
osnivač i Policijska stanica Novi
Travnik.

Načelnik Općine

Policijska stanica Novi Travnik,
Službe za upravu Općine Novi
Travnik

Predsjedavajući Općinskog
vijeća

Nadležna općinska služba za
upravu

Načelnik Općine

Nadležna općinska služba za
upravu

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine
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10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
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Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune
Regulacionog plana „Međuvode“.
Donošenje Odluka o pristupanju izradi
Urbanističkih
projekata
na
lokacijama
predviđenim Urbanističkim planom Novi
Travnik 2020. god. i usvojenim Regulacionim
planovima.
Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune
Regulacionog plana industrijsko-uslužne zone
„Neobarje“
Donošenje Odluke o pristupanju izradi izmjene i
dopune Urbanističkog plana Novi Travnik
2020.god. (rješavanje prometnog plana).
Donošenje Zaključaka za upućivanje prostornoplanske dokumentacije na javni uvid i javnu
raspravu.
Prodaja podrumskih prostorija i poslovnih
prostora u vlasništvu Općine.
Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune
Prostornog plana općine Novi Travnik 2026
god. U skladu sa Prostornim planom FBiH

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Godišnje izvršenje budžeta Općine Novi
Služba za finansije i budžet
Travnik za 2014.godinu
Služba za civilnu zaštitu
Izbori za savjet MZ Bare i MZ Pečuj
Popunjavanje upražnjenih mjesta skupština,
nadzornih i upravnih odbora preduzeća i
ustanova, kojima je Općina Novi Travnik
osnivač u skladu sa Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine («Službene novine F
BiH», broj 34/03)

18. mart / ožujak 2015. god

Komisija za izbor u regulirane
organe

Načelnik Općine
Načelnik Općine

Komisija za izbor u
regulirane organe

18. mart / ožujak 2015. god
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R/B
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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KVARTAL (APRIL-JUNI)

AKTIVNOST
Izvještaj o korištenju i utrošku finansijskih
sredstava tekuće budžetske rezerve
Informacija o ostvarenim poticajima u oblasti
poljoprivredne proizvodnje na području općine
Novi Travnik
Informacija o stanju šuma, lovu i ribolovu na
području općine Novi Travnik
Informacija o stanju sporta i sportskih klubova u
općini Novi Travnik
Utvrđivanje prijedloga općeg interesa /
preuzimanje zemljišta /eksproprijacija za
potrebe općine (rješavanje komunalne
infrastrukture)
Dodjela
neizgrađenog
i
izgrađenog
građevinskog zemljišta u skladu sa planskim
dokumentima i utvrđenim namjenama, radi
građenja.

2
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KVARTAL (TRAVANJ-SRPANJ)
OBRAĐIVAĆ

Služba za finansije i budžat
Služba za privredu, razvoj,
obnovu i stambeno komunalne
poslove
Služba za privredu, razvoj,
obnovu i stambeno komunalne
poslove
Služba za opću upravu i
društvene djelatnosti

PREDLAGAĆ
Načelnik Općine
Predsjedavajući Općinskog
vijeća
Predsjedavajući Općinskog
vijeća
Predsjedavajući Općinskog
vijeća

Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i
katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i
katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i
katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i
katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i
katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i
katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i
katastar

Načelnik Općine

Donošenje Odluke o pristupanju izradi izmjene i
dopune Urbanističkog plana Novi Travnik
2020.god. (rješavanje saobraćajnog plana).
Donošenje Zaključaka za upućivanje prostornoplanske dokumentacije na javni uvid i javnu
raspravu.

Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i
katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i
katastar

Načelnik Općine

Prodaja podrumskih prostorija i poslovnih
prostora u vlasništvu Općine

Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i
katastar

Načelnik Općine

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u vezi
preuzimanja – eksproprijacija neizgrađenog
građevinskog zemljišta za izgradnju naselja
individualnog stanovanja „Rosulje“ Novi
Travnik i vikend naselja „Pavlovica
Raspisivanje konkursa i dodjela građevinske
paarcele za Vikend naselje „Ravno Rostovo“,
Poslovnog centra u Industrijsko-uslužnu zonu
„Neobarje“
Stojkovići,
vikend
naselje
„Pavlovica“,
sukladno
usvojenom
Regulacionom planu.
Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune
Regulacionog plana „Međuvode
Donošenje Odluka o pristupanju izradi
Urbanističkih
projekata
na
lokacijama
predviđenim Urbanističkim planom Novi
Travnik 2020. God. I usvojenim Regulacionim
planovima.
Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune
Prostornog plana općine Novi Travnik
2026.god. u skladu sa Prostornim planom
Federacije BiH.
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15.
16.

17.

18.
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Razmatranje izvještaja o ostvarenju budžeta za
prvi kvartal
Razmatranje i usvajanje prijedloga budžetskog
kalendara za izradu i usvajanje budžeta za
2016.god.
Izmjena i dopuna Odluke o usvojenom
„Općinskom Planu upravljanja otpadom“ tj.
nastavak njegove primjene za period 2015.2020. godina, sa dopunama i ažuriranjem
postojećeg plana, Odluka, broj: 08-23-1361/11
od 28.09.2011. godine.
Informacija o stanju sudskog spora u predmetu
Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na
Pavlovici

3 KVARTAL (JULI – SEPTEMBAR)

R/B
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

AKTIVNOST
Informacija o aktivnostima udruženja građana
na području općine Novi Travnik
Utvrđivanje prijedloga općeg interesa /
preuzimanje zemljišta /eksproprijacija za
potrebe općine (rješavanje komunalne
infrastrukture)
Dodjela
neizgrađenog
i
izgrađenog
građevinskog zemljišta u skladu sa planskim
dokumentima i utvrđenim namjenama, radi
građenja.
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u vezi
preuzimanja – eksproprijacija neizgrađenog
građevinskog zemljišta za izgradnju naselja
individualnog stanovanja „Rosulje“ Novi
Travnik i vikend naselja „Pavlovica
Raspisivanje natječaja i dodjela građevinske
paarcele za Vikend naselje „Ravno Rostovo“,
Poslovnog centra u Industrijsko-uslužnu zonu
„Neobarje“
Stojkovići,
vikend
naselje
„Pavlovica“,
sukladno
usvojenom
Regulacionom planu.
Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune
Regulacionog plana industrijsko-uslužne zone
„Neobarje“
Razmatranje i usvajanje Programa razvoja
zaštite i spašavanja za period 2016-2020 godina

18. mart / ožujak 2015. god

Služba za finansije i budžet

Načelnik Općine

Služba za finansije i budžet

Načelnik Općine

Služba za privredu, razvoj,
obnovu i stambeno komunalne
poslove

Načelnik Općine

Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i
katastar

Viječnik Mehina Esad

3 KVARTAL (LIPANJ – RUJAN)

OBRAĐIVAĆ
Služba za opću upravu i
društvene djelatnosti

PREDLAGAĆ
Predsjedavajući Općinskog
vijeća

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za civilnu zaštitu

Načelnik Općine

18. mart / ožujak 2015. god
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4 KVARTAL (OKTOBAR-DECEMBAR)
R/B
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
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4 KVARTAL (LISTOPAD-PROSINAC)
OBRAĐIVAĆ

PREDLAGAĆ

JU Centar za socijalni rad, JU
Edukacijsko-rehabilitacijski centar
„Duga“ Novi Travnik

Predsjedavajući
Općinskog vijeća

Policijska stanica Novi Travnik,
Službe za upravu Općine Novi
Travnik

Predsjednik kluba SDA

Služba za finasije i budžet

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Donošenje Odluke o usvajanju Izmjene i
dopune Urbanističkog plana Novi Travnik
(saobraćajno rješenje).

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Donošenje Zaključaka za upućivanje prostornoplanske dokumentacije na javni uvid i javnu
raspravu.

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar

Načelnik Općine

Služba za finansije i budžet

Načelnik Općine

Služba za finansije i budžet

Načelnik Općine

AKTIVNOST
Informacija o stanju socijalne zaštite (položoj
građana, o socijalnoj potrebi, dječija zaštita,
zaštita
djece
s
posebnim
potrebama,
maloljetnička delikvencija)
Informacija o stanju sigurnosti na području
općine Novi Travnik
Izvještaj o korištenju i utrošku finansijskih
sredstava tekuće budžetske rezerve
Utvrđivanje prijedloga općeg interesa /
preuzimanje zemljišta /eksproprijacija za
potrebe općine (rješavanje komunalne
infrastrukture)
Dodjela
neizgrađenog
i
izgrađenog
građevinskog zemljišta u skladu sa planskim
dokumentima i utvrđenim namjenama, radi
građenja.

Prodaja podrumskih prostorija i poslovnih
prostora u vlasništvu Općine
Razmatranje i upućivanje na javnu raspravu
nacrta budžeta za 2016.god
Razmatranje i usvajanje prijedloga budžeta za
2016.god

11.

Projekti za kapitalna ulaganja u 2016.godini

Služba za privredu, razvoj, obnovu i
stambeno komunalne poslove

Načelnik Općine

12.

Izvještaj o radu savjeta MZ na području Općine
Novi Travnik

Služba za civilnu zaštitu

Načelnik Općine

III OSTALI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

III OSTALI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Ostali akti Općinskog vijeća Novi Travnik, razmatrat će se
na sjednicama Vijeća po zaprimljenim zahtjevima.

Ostali akti Općinskog vijeća Novi Travnik, razmatrat će se
na sjednicama Vijeća po zaprimljenim zahtjevima.

Obrađivać: nadležne službe za upravu Općine
Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivać: nadležne službe za upravu Općine
Predlagač: Općinski načelnik

Općinsko vijeće Novi Travnik će u 2015. godini razmatrati i
druga pitanja iz svoje nadležnosti koja predlože javna
preduzeća i ustanove, mjesne zajednice i nevladin sektor.

Općinsko vijeće Novi Travnik će u 2015. godini razmatrati i
druga pitanja iz svoje nadležnosti koja predlože javna
poduzeća i ustanove, mjesne zajednice i nevladin sektor.

IV RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

IV RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Radna tijela Općinskog vijeća će tokom godine razmatrati
materijale, predlagati i davati svoja mišljenja Vijeću u skladu
sa Poslovnikom Općinskog vijeća Novi Travnik.

Radna tijela Općinskog vijeća će tokom godine razmatrati
materijale, predlagati i davati svoja mišljenja Vijeću
sukladno sa Poslovnikom Općinskog vijeća Novi Travnik.

Broj 1 – Stranica 7

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVI TRAVNIK

18. mart / ožujak 2015. god

Općinsko vijeće će odlučivati o izborima i imenovanjima,
davati saglasnosti na imenovanja, razmatrati ostavke,
provoditi postupke za utvrđivanje odgovornosti i drugim
pitanjima iz okvira svoje nadležnosti

Općinsko vijeće će odlučivati o izborima i imenovanjima,
davati suglasnosti na imenovanja, razmatrati ostavke,
provoditi postupke za utvrđivanje odgovornosti i drugim
pitanjima iz okvira svoje nadležnosti

V ZADATCI I CILJEVI PROGRAMA

V ZADATCI I CILJEVI PROGRAMA

Realizacijom zadataka iz Programa rada Općinskog vijeća
očekuje se ostvarenje sljedećih ciljeva:
- Efikasan, transparentan i odgovoran rad Općinskog
vijeća, općinskog načelnika i općinskih službi,
- Visok stepen javnosti rada i otvorenost prema
potrebama građana,
- Jasno definiranje mjerodavnosti i odgovornosti
zakonodavne i izvršne vlasti u Općini,
- Vladavina zakona u provedbi administrativnih
procedura, primjena profesionalnih standarda u radu
općinske uprave,

Realizacijom zadataka iz Programa rada Općinskog vijeća
očekuje se ostvarenje sljedećih ciljeva:
- Efikasan, transparentan i odgovoran rad Općinskog
vijeća, općinskog načelnika i općinskih službi,
- Visok stepen javnosti rada i otvorenost prema
potrebama građana,
- Jasno definiranje mjerodavnosti i odgovornosti
zakonodavne i izvršne vlasti u Općini,
- Vladavina zakona u provedbi administrativnih
procedura, primjena profesionalnih standarda u radu
općinske uprave,

Ovlašteni predlagači ovim Programom nisu ograničeni u
okviru svojih ovlaštenja i mjerodavnosti.

Ovlašteni predlagači ovim Programom nisu ograničeni u
okviru svojih ovlaštenja i mjerodavnosti.

Općinsko vijeće od istih očekuje nove inicijative i prijedloge
tokom 2015. godine, koje će se u skladu propisanim
procedurama uvrštavati u dnevni red sjednica Općinskog
vijeća.

Općinsko vijeće od istih očekuje nove inicijative i prijedloge
tokom 2015. godine, koje će se sukladno propisanim
procedurama uvrštavati u dnevni red sjednica Općinskog
vijeća.

VI PRIMJENA PROGRAMA

VI PRIMJENA PROGRAMA

Svi obrađivači u obvezi su u izradi materijala iz svoje
nadležnosti pridržavati se utvrđenih rokova iz ovog
Programa.

Svi obrađivači u obvezi su u izradi materijala iz svoje
nadležnosti pridržavati se utvrđenih rokova iz ovog
Programa.

Obrađivaći su dužni materijale dostavljati sekretaru
Općinskog vijeća najkasnije 15 dana prije održavanja
sjednice Općinskog vijeća u elektronskoj i printanoj verziji i
to 1 primjerak na hrvatskoj jezičnoj varijanti i 1 primjerak na
bosanskoj jezičnoj varijanti.

Obrađivaći su dužni materijale dostavljati tajniku Općinskog
vijeća najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice
Općinskog vijeća u elektronskoj i printanoj verziji i to 1
primjerak na hrvatskoj jezičnoj varijanti i 1 primjerak na
bosanskoj jezičnoj varijanti.

VII STUPANJE NA SNAGU

VII STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik“.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik“.

Broj: 08-49-14/15
Datum: 19.02.2015.godine
Novi Travnik

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

Slavko Marin
Broj: 08-49-14/15
Datum: 19.02.2015.godine
Novi Travnik

PREDSJEDATELJI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

2

2

Na osnovu člana 31. Zakona o prostornom uređenju
(«Službene novine SBK broj: 11/14), člana 13. Zakona o
principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine («Službene novine F BiH», broj:49/06,) člana
27. Zakona o lokalnoj samoupravi(«Službene novine SBK»),
broj:1/98) člana 24. Statuta Općine Novi Travnik («Službeni
glasnik Općine Novi Travnik», broj: 3/08) i člana 81.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Novi Travnik

Na temelju članka 31. Zakona o prostornom uređenju
(«Službene novine KSB broj: 11/14), članka 13. Zakona o
principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine («Službene novine F BiH», broj:49/06,) članka
27. Zakona o lokalnoj samoupravi(«Službene novine KSB»),
broj:1/98) člana 24. Statuta Općine Novi Travnik («Službeni
glasnik Općine Novi Travnik», broj: 3/08) i članka 81.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Novi Travnik

18. mart / ožujak 2015. god
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(«Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj:1/9),
Općinsko vijeće Novi Travnik na 21. sjednici održanoj dana
19.02.2015 godine, donosi:

(«Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj:1/9),
Općinsko vijeće Novi Travnik na 21. redovitoj sjednici
održanoj dana 19.02.2015 godine, donosi:

ODLUKU
o pristupanju izradi Urbanističkog projekta za lokaciju
stambeno-poslovne zgrade u okviru Urbanističkog plana
Novog Travnika 2020. god.
-Izmjene i dopune

ODLUKU
o pristupanju izradi Urbanističkog projekta za lokaciju
stambeno-poslovne zgrade u okviru Urbanističkog plana
Novog Travnika 2020. god.
-Izmjene i dopune

Član 1.

Članak 1.

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta za lokaciju
stambeno-poslovne zgrade za u okviru Urbanističkog plana
Novog Travnika 2020. god.-Izmjene i dopune

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta za lokaciju
stambeno-poslovne zgrade za u okviru Urbanističkog plana
Novog Travnika 2020. god.-Izmjene i dopune

Član 2.

Članak 2.

Građevinsko zemljište na kojem će se izraditi Urbanistički
projekt za izgradnju poslovno-stambene zgrade za kolektivno
stanovanje označeno je kao k.p.751/1 k.o.Novi Travnik.

Građevinsko zemljište na kojem će se izraditi Urbanistički
projekt za izgradnju poslovno-stambene zgrade za kolektivno
stanovanje označeno je kao k.p.751/1 k.o.Novi Travnik.

Predmetno zemljište se nalazi u užem urbanom gradskom
području Novog Travnika, u ulici Ljudevita Gaja.

Predmetno zemljište se nalazi u užem urbanom gradskom
području Novog Travnika, u ulici Ljudevita Gaja.

Član 3.

Članak 3.

Nosilac pripreme za izradu Urbanističkog projekta je Služba
za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Općine
Novi Travnik.

Nositelj pripreme za izradu Urbanističkog projekta je Služba
za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Općine
Novi Travnik.

Član 4.

Članak 4.

Rok za izradu prijedloga urbanističkog projekta je 30 dana.

Rok za izradu prijedloga urbanističkog projekta je 30 dana.

Član 5.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz-kopija
katastarskog plana sa naznačenom granicom obuhvata
zemljišta na kojem se vrši izrada Urbanističkog projekta.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz-kopija
katastarskog plana sa naznačenom granicom obuhvata
zemljišta na kojem se vrši izrada Urbanističkog projekta.

Član 6.

Članak 6.

Postupak pripreme, izrade prijedloga i usvajanje
Urbanističkog projekta utvrđen je Odredbama Zakona o
prostornom uređenju.

Postupak pripreme, izrade prijedloga i usvajanje
Urbanističkog projekta utvrđen je Odredbama Zakona o
prostornom uređenju.

Član 7.

Članak 7.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja
u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik“.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja
u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik“.

Broj:08-23-347/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

Broj:08-23-347/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin
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3

3

Na osnovu člana 363. st. 3. Zakona o stvarnim pravima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“,
broj: 66/13 i 100/13), člana 24. Statuta Općine Novi
Travnik, («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj:
3/08), Općinsko vijeće Novi Travnik, je na 21. redovnoj
sjednici održanoj dana 21.02.2015. godine, donijelo

Na temelju članka 363. st. 3. Zakona o stvarnim pravima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“,
broj: 66/13 i 100/13), članka 24. Statuta Općine Novi
Travnik, («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj:
3/08), Općinsko vijeće Novi Travnik, je na 21. redovitoj
sjednici održanoj dana 21.02.2015. godine, donijelo

ODLUKU
o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Ministarstvu
zdravstva i socijalne politike SBK – Zavodu za
zdravstveno osiguranje SBK

ODLUKU
o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Ministarstvu
zdravstva i socijalne politike KSB – Zavodu za
zdravstveno osiguranje KSB

Član 1.

Članak 1.

Ministarstvu zdravstva i socijalne politike SBK – Zavodu za
zdravstveno osiguranje SBK, neposrednom pogodbom, a radi
izgradnje poslovnog objekta, se prodaje zemljište u
državnom vlasništvu označeno kao:

Ministarstvu zdravstva i socijalne politike KSB – Zavodu za
zdravstveno osiguranje KSB, neposrednom pogodbom, a
radi izgradnje poslovnog objekta, se prodaje zemljište u
državnom vlasništvu označeno kao:





k.č. broj: 1160/16, gradilište, površine 853 m², upisana u
zk. ul. broj: 143, K.O. Kasapovići, po novom premjeru
identična k.p. broj: 751/5, upisana u p.l. broj: 129, k.o.
Novi Travnik.

k.č. broj: 1160/16, gradilište, površine 853 m², upisana u
zk. ul. broj: 143, K.O. Kasapovići, po novom premjeru
identična k.p. broj: 751/5, upisana u p.l. broj: 129, k.o.
Novi Travnik.

Član 2.

Članak 2.

Cijena zemljišta iz člana 1. ove Odluke iznosi 30,00 KM /m²
zemljišta, a prema Nalazu i mišljenju stalnog sudskog
vještaka građevinske struke.

Cijena zemljišta iz članka 1. ove Odluke iznosi 30,00 KM
/m² zemljišta, a prema Nalazu i mišljenju stalnog sudskog
vještaka građevinske struke.

Član 3.

Članak 3.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Novi Travnik da sa
Ministarstvom zdravstva i socijalne politike SBK / Zavodom
za zdravstveno osiguranje SBK, zaključi notarski obrađen
Ugovor o kupoprodaji predmetnog zemljišta pobliže
opisanog u članu 1. ove Odluke.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Novi Travnik da sa
Ministarstvom zdravstva i socijalne politike KSB / Zavodom
za zdravstveno osiguranje KSB, zaključi notarski obrađen
Ugovor o kupoprodaji predmetnog zemljišta pobliže
opisanog u članku 1. ove Odluke.

Obavezuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK
/ Zavod za zdravstveno osiguranje SBK, da najkasnije u roku
od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji,
općini Novi Travnik plati puni iznos kupoprodajne cijene.

Obvezuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike KSB
/ Zavod za zdravstveno osiguranje KSB, da najkasnije u roku
od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji,
općini Novi Travnik plati puni iznos kupoprodajne cijene.

Član 4.

Članak 4.

Sve novčane troškove vezane za izradu ugovora, kao i
plaćanje poreza na promet nepokretnosti snosi Ministarstvo
zdravstva i socijalne politike SBK / Zavod za zdravstveno
osiguranje SBK.

Sve novčane troškove vezane za izradu ugovora, kao i
plaćanje poreza na promet nepokretnosti snosi Ministarstvo
zdravstva i socijalne politike KSB / Zavod za zdravstveno
osiguranje KSB.

18. mart / ožujak 2015. god

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVI TRAVNIK

Broj 1 – Stranica 10

Član 5.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik".

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik".

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

Broj:08-31-349/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

Broj:08-31-349/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

4

4

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave („Službene novine Federacije BiH", broj:
49/06), člana 62. Zakona o građevinskom zemljištu
(„Službene novine FBiH" broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana
43., 105. , i 106. Zakona o poljoprivrednom zemljištu F BiH,
(„Službene novine FBiH", broj: 52/09), člana 24. Statuta
Općine Novi Travnik, (“Službeni glasnik Općine Novi
Travnik”, broj: 3/08), Općinsko vijeće Novi Travnik, je na
21 redovnoj sjednici održanoj dana 21.02.2015. godine,
donijelo

Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave („Službene novine Federacije BiH", broj:
49/06), članka 62. Zakona o građevinskom zemljištu
(„Službene novine FBiH" broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članka
43., 105. , i 106. Zakona o poljoprivrednom zemljištu F BiH,
(„Službene novine FBiH", broj: 52/09), članka 24. Statuta
Općine Novi Travnik, (“Službeni glasnik Općine Novi
Travnik”, broj: 3/08), Općinsko vijeće Novi Travnik, je na
21 redovitoj sjednici održanoj dana 21.02.2015. godine,
donijelo

ODLUKU
o dopuni odluke o načinu dodjele u zakup zemljišta u
državnom vlasništvu i visini zakupnine

ODLUKU
o dopuni odluke o načinu dodjele u zakup zemljišta u
državnom vlasništvu i visini zakupnine

Član 1.

Članak 1.

U Odluci o načinu dodjele u zakup zemljišta u državnom
vlasništvu i visini zakupnine (“Službeni glasnik Općine Novi
Travnik”, broj: 2/14), iza člana 13. dodaju se članovi 13a. i
13b. koji glase:

U Odluci o načinu dodjele u zakup zemljišta u državnom
vlasništvu i visini zakupnine (“Službeni glasnik Općine Novi
Travnik”, broj: 2/14), iza članka 13. dodaju se članci 13a. i
13b. koji glase:

Član 13a.

Članak 13a.

U provođenju odredaba ove Odluke ovlaštena lica nadležnih
općinskih organa općine Novi Travnik mogu podnositi
prekršajne prijave i predlagati izricanje novčanih kazni
primjenjujući odredbe po općinskim propisima a u okviru
svojih nadležnosti u provođenju ove Odluke.

U provođenju odredaba ove Odluke ovlaštena lica nadležnih
općinskih organa općine Novi Travnik mogu podnositi
prekršajne prijave i predlagati izricanje novčanih kazni
primjenjujući odredbe po općinskim propisima a u okviru
svojih nadležnosti u provođenju ove Odluke.

Član 13b.

Članak 13b.

Novčanom kaznom u iznosu od 900,00 do 3.000,00 KM
kazniće se za prekršaj pravno lice ukoliko:
privremeno koristi javnu površinu bez rješenja,
ako po isteku roka važnosti rješenja za privremeno
korištenje javne površine ne ukloni privremeni
objekat,
ako javnu površinu koja mu je data na privremeno
korištenje da u podzakup ili je koristi suprotno
namjeni površina,
ukoliko ne plaća zakupninu za korištenje javne
površine,
ako nakon prestanka korištenja, javnu površinu ne
dovede u prvobitno stanje,
ako započne s korištenjem javne površine prije

Novčanom kaznom u iznosu od 900,00 do 3.000,00 KM
kazniće se za prekršaj pravno lice ukoliko:
privremeno koristi javnu površinu bez rješenja,
ako po isteku roka važnosti rješenja za privremeno
korištenje javne površine ne ukloni privremeni
objekat,
ako javnu površinu koja mu je data na privremeno
korištenje da u podzakup ili je koristi suprotno
namjeni površina,
ukoliko ne plaća zakupninu za korištenje javne
površine,
ako nakon prestanka korištenja, javnu površinu ne
dovede u prvobitno stanje,
ako započne s korištenjem javne površine prije
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sklapanja ugovora,
na zahtjev nadzornog organa iz bilo kojeg razloga ne
pokaže odobrenje za korištenje javne površine.

-
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sklapanja ugovora,
na zahtjev nadzornog organa iz bilo kojeg razloga
ne pokaže odobrenje za korištenje javne površine.

Za isti prekršaj kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu
novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 900,00 KM .
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se pojedinac koji
samostalno obavlja djelatnost ličnim radom (samostalni
privrednik) kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM.
Za prekšaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice/
građanin kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 KM.

Za isti prekršaj kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu
novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 900,00 KM .
Za prekršaj iz stavka 1. ovog člana kaznit će se pojedinac
koji samostalno obavlja djelatnost ličnim radom (samostalni
privrednik) kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM.
Za prekšaj iz stavka 1. ovog člana kazniće se fizičko lice/
građanin kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 KM.

Član 2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u
„Službenom glasniku Općine Novi Travnik“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u
„Službenom glasniku Općine Novi Travnik“.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

Broj:08-31-350/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

Broj:08-31-350/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

5

5

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj:
49/06), člana 53. Zakona o stvarnim pravima Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 66/13
i 100/13), člana 24. Statuta Općine Novi Travnik, («Službeni
glasnik Općine Novi Travnik», broj: 3/08) i člana 88.
Poslovnika Općinskog vijeća Novi Travnik („Službeni
glasnik Općine Novi Travnik“, broj: 1/09), Općinsko vijeće
Novi Travnik, je na 21. redovnoj sjednici održanoj dana
19.02.2015. godine, donijelo

Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj:
49/06), članka 53. Zakona o stvarnim pravima Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 66/13
i 100/13), članka 24. Statuta Općine Novi Travnik,
(«Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj: 3/08) i
članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća Novi Travnik
(„Službeni glasnik Općine Novi Travnik“, broj: 1/09),
Općinsko vijeće Novi Travnik, je na 21. redovitoj sjednici
održanoj dana 19.02.2015. godine, donijelo

ODLUKU
o kupoprodaji garaža

ODLUKU
o kupoprodaji garaža

I

I

Općina Novi Travnik za potrebe smještaja automobila Centra
za socijalni rad Novi Travnik, kupuje, a Zlatko Handžić, sin
Ibre iz Novog Travnika, Jelezovac bb, prodaje 2 (dvije)
garaže izgrađene na zemljištu označenom kao:

Općina Novi Travnik za potrebe smještaja automobila Centra
za socijalni rad Novi Travnik, kupuje, a Zlatko Handžić, sin
Ibre iz Novog Travnika, Jelezovac bb, prodaje 2 (dvije)
garaže izgrađene na zemljištu označenom kao:



k.č.broj: 1159/92, zv.“kod obdaništa“, gradilište,
površine 19 m², upisana u zk.ul.broj: 143, K.O.
Kasapovići, identična k.p. broj: 392/57, upisana u p.l.
broj: 129, k.o. Novi Travnik, i



k.č.broj: 1159/92, zv.“kod obdaništa“, gradilište,
površine 19 m², upisana u zk.ul.broj: 143, K.O.
Kasapovići, identična k.p. broj: 392/57, upisana u p.l.
broj: 129, k.o. Novi Travnik, i



k.č.broj: 1159/93, zv.“kod obdaništa“, gradilište,
površine 45 m², upisana u zk.ul.broj: 143, K.O.
Kasapovići, identična k.p. broj: 392/58, upisana u p.l.
broj: 129, k.o. Novi Travnik, obje vlasništvo i posjed
Zlatko Handžić, sin Ibre iz Novog Travnika, Jelezovac
bb, sa 1/1 dijela.



k.č.broj: 1159/93, zv.“kod obdaništa“, gradilište,
površine 45 m², upisana u zk.ul.broj: 143, K.O.
Kasapovići, identična k.p. broj: 392/58, upisana u p.l.
broj: 129, k.o. Novi Travnik, obje vlasništvo i posjed
Zlatko Handžić, sin Ibre iz Novog Travnika, Jelezovac
bb, sa 1/1 dijela.
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II

II

Garaže iz tačke I ove Odluke, se kupuju u stanju viđenokupljeno za iznos od 10.000,00 KM, a kojeg je utvrdila
općinska Komisija za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina.

Garaže iz točke I ove Odluke, se kupuju u stanju viđenokupljeno za iznos od 10.000,00 KM, a kojeg je utvrdilo
općinsko Povjerenstvo za procjenu tržišne vrijednosti
nekretnina.

III

III

Ovlašćuje se Načelnik Općine Novi Travnik da sa Zlatkom
Handžićem, sinom Ibre iz Novog Travnika, Jelezovac bb,
zaključi notarski obrađen Ugovor o kupoprodaji garaža
pobliže opisanih u članu I ove Odluke.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Novi Travnik da sa Zlatkom
Handžićem, sinom Ibre iz Novog Travnika, Jelezovac bb,
zaključi notarski obrađen Ugovor o kupoprodaji garaža
pobliže opisanih u članku I ove Odluke.

Obavezuje se Općina Novi Travnik da najkasnije u roku od 7
(sedam) dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji,
Zlatku Handžiću, sinu Ibre iz Novog Travnika plati iznos
kupoprodajne cijene, shodno Sporazumu, broj: 01-14-215/15
od 04.02.2015. godine, na njegov tekući račun.

Obvezuje se Općina Novi Travnik da najkasnije u roku od 7
(sedam) dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji,
Zlatku Handžiću, sinu Ibre iz Novog Travnika plati iznos
kupoprodajne cijene, shodno Sporazumu, broj: 01-14-215/15
od 04.02.2015. godine, na njegov tekući račun.

IV

IV

Sve novčane troškove vezane za izradu notarski obrađenog
Ugovora, snosi Općina Novi Travnik.

Sve novčane troškove vezane za izradu notarski obrađenog
Ugovora, snosi Općina Novi Travnik.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik".

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik".

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

Broj:08-31-351/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

Broj:08-31-351/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

6

6

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 49/06), člana 363. Zakona o stvarnim pravima F
BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i
100/13), člana 24. Statuta Općine Novi Travnik („Službeni
glasnik općine Novi Travnik, broj: 3/08), Općinsko vijeće
Novi Travnik, rješavajući na 21 redovnoj sjednici održanoj
dana 19.02.2015. godine, d o n o s i

Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 49/06), članka 363. Zakona o stvarnim pravima F
BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i
100/13), članka 24. Statuta Općine Novi Travnik („Službeni
glasnik općine Novi Travnik, broj: 3/08), Općinsko vijeće
Novi Travnik, rješavajući na 21 redovitoj sjednici održanoj
dana 19.02.2015. godine, d o n o s i

ODLUKU
o raspisivanju Javnog konkursa za prodaju etažnih
poslovnih prostora u Novom Travniku, u vlasništvu i
posjedu Općine Novi Travnik

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju etažnih
poslovnih prostora u Novom Travniku, u vlasništvu i
posjedu Općine Novi Travnik

I

I

Daje se Saglasnost Načelniku Općine da putem Službe za
urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar, raspiše
Javni konkurs za prodaju etažnih poslovnih prostora u
Novom Travniku, u vlasništvu i posjedu Općine Novi
Travnik sa dijelom 1/1, koji su izgrađeni na zemljištu
označenom kao na k.č. broj: 288/82, zv. „obdanište“, kućište,
ukupne korisne površine: 88,40 m² i 71,30 m² , upisani u
zk.ul. „E“ 65, K.O. Kasapovići, po novom premjeru
identična k.p. broj: 879/7, zv. „obdanište“, kuća i zgrada,

Daje se Suglasnost Načelniku Općine da putem Službe za
urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar, raspiše
Javni natječaj za prodaju etažnih poslovnih prostora u
Novom Travniku, u vlasništvu i posjedu Općine Novi
Travnik sa dijelom 1/1, koji su izgrađeni na zemljištu
označenom kao na k.č. broj: 288/82, zv. „obdanište“, kućište,
ukupne korisne površine: 88,40 m² i 71,30 m² , upisani u
zk.ul. „E“ 65, K.O. Kasapovići, po novom premjeru
identična k.p. broj: 879/7, zv. „obdanište“, kuća i zgrada,
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upisana u p.l. broj: 129, k.o. Novi Travnik, u naravi poslovni
prostori.

upisana u p.l. broj: 129, k.o. Novi Travnik, u naravi poslovni
prostori.

II

II

Početna vrijednost 1 m² poslovnih prostora, prema
nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka građevinske
struke iznosi: 350,00 KM.

Početna vrijednost 1 m² poslovnih prostora, prema
nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka građevinske
struke iznosi: 350,00 KM.

III

III

Ovlašćuje se Načelnik Općine da nakon okončane konkursne
procedure od strane Komisije za provođenje postupaka
Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu
Općine Novi Travnik, i izbora najpovoljnijeg ponuđača za
kupovinu etažnih poslovnih prostora, sa istim zaključi
notarski obrađen Kupoprodajni ugovor.

Ovlašćuje se Načelnik Općine da nakon okončane konkursne
procedure od strane Povjerenstva za provođenje postupaka
Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu
Općine Novi Travnik, i izbora najpovoljnijeg ponuđača za
kupovinu etažnih poslovnih prostora, sa istim zaključi
notarski obrađen Kupoprodajni ugovor.

IV

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Služba za urbanizam, imovinsko pravne
Novi Travnik i Komisija za provođenje
konkursa za raspolaganje nekretninama u
Novi Travnik

Načelnik Općine,
i katastar Općine
postupaka Javnog
vlasništvu Općine

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Načelnik Općine,
Služba za urbanizam, imovinsko pravne i katastar Općine
Novi Travnik i Povjerenstvo za provođenje postupaka
Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu
Općine Novi Travnik

V

V

Novčana sredstva ostvarena prodajom predmetnih etažnih
poslovnih prostora će se uplatiti na žiro- račun Općine Novi
Travnik, kao isključivi prihod Općine Novi Travnik.

Novčana sredstva ostvarena prodajom predmetnih etažnih
poslovnih prostora će se uplatiti na žiro- račun Općine Novi
Travnik, kao isključivi prihod Općine Novi Travnik.

VI

VI

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik“.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik“.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

Broj:08-31-352/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

Broj:08-31-352/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

7

7

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine F BiH“, br. 49/06 i 51/09), čl. 24, 72. i 74. Statuta
Općine Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi
Travnik», br. 3/08 i 2/10) i člana 80. Poslovnika Općinskog
vijeća Novi Travnik („Službeni glasnik Općine Novi
Travnik“, broj 1/09), Općinsko vijeće na 21. (dvadesetprvoj)
redovnoj sjednici održanoj 19.2.2015.godine donijelo je

Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine F BiH“, br. 49/06 i 51/09), čl. 24, 72. i 74. Statuta
Općine Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi
Travnik», br. 3/08 i 2/10) i članka 80. Poslovnika Općinskog
vijeća Novi Travnik („Službeni glasnik Općine Novi
Travnik“, broj 1/09), Općinsko vijeće na 21. (dvadesetprvoj)
redovitoj sjednici održanoj 19.2.2015.godine donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju datuma održavanja izbora
za članove Savjeta Mjesnih zajednica Bare i Pečuj

ODLUKU
o utvrđivanju datuma održavanja izbora
za članove Savjeta Mjesnih zajednica Bare i Pečuj

I

I

Kao datum održavanja izbora za članove Savjeta Mjesnih
zajednica Bare i Pečuj utvrđuje se 22.3.2015.godine
(nedjelja).

Kao datum održavanja izbora za članove Savjeta Mjesnih
zajednica Bare i Pečuj utvrđuje se 22.3.2015.godine
(nedjelja).
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II

II

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Novi Travnik“.

Broj:08-01-4-353/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

Broj:08-01-4-353/15
Datum:19.02.2015.godine
Novi Travnik

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

8

8

Na osnovu člana 15. Zakona o prostornom planiranju i
korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/06).
člana 22. i 23. Zakona o prostornom uređenju („Službene
novine SBK ",broj: 11/14) i člana 40. Uredbe o jedinstvenoj
metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredjenja
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 63/04) i člana 24.
Statuta Općine Novi Travnik („Službeni Glasnik Općine
Novi Travnik", broj: 3/08), Općinsko vijeće Općine Novi
Travnik na 21. redovnoj sjednici održanoj dana 19.02.2015.
godine, donosi:

Na temelju članka 15. Zakona o prostornom planiranju i
korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/06).
članka 22. i 23. Zakona o prostornom uređenju („Službene
novine SBK ",broj: 11/14) i članka 40. Uredbe o jedinstvenoj
metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredjenja
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 63/04) i članka 24.
Statuta Općine Novi Travnik („Službeni Glasnik Općine
Novi Travnik", broj: 3/08), Općinsko vijeće Općine Novi
Travnik na 21. redovitoj sjednici održanoj dana 19.02.2015.
godine, donosi:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Nacrt Prostornog plana općine Novi
Travnik 2026.god- izmjene i dopune.

1. Utvrđuje se Nacrt Prostornog plana općine Novi
Travnik 2026.god- izmjene i dopune.

2. Nacrt Prostornog plana općine Novi Travnik
2026.god-izmjene i dopune, stavlja se na javni uvid
i javnu raspravu, u skladu sa usvojenim Programom
i planom aktivnosti.

2. Nacrt Prostornog plana općine Novi Travnik
2026.god-izmjene i dopune, stavlja se na javni uvid
i javnu raspravu, sukladno usvojenom Programu i
planu aktivnosti.

3. Javni uvid će se obaviti u periodu od 30 dana od
19.02.2015. do 21.03.2015. godine u prostorijama
Općine Novi Travnik u Centru za pružanje usluga
građanima — Centru za dozvole.

3. Javni uvid će se obaviti u periodu od 30 dana od
19.02.2015. do 21.03.2015. godine u prostorijama
Općine Novi Travnik u Centru za pružanje usluga
građanima — Centru za dozvole.

4. Glavna javna rasprava sa uključivanjem javnosti,
vijećnika Općinskog Vijeća, zainteresovanih
institucija i javnih preduzeća, održat će se
26.03.2015. godine (četvrtak), nakon javnog uvida,
u prostorijama Velike sale Općine Novi Travnik.

4. Glavna javna rasprava sa uključivanjem javnosti,
vijećnika Općinskog Vijeća, zainteresovanih
institucija i javnih preduzeća, održat će se
26.03.2015. godine (četvrtak), nakon javnog uvida,
u prostorijama Velike sale Općine Novi Travnik.

5. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt
Prostornog plana općine Novi Travnik 2026.god.izmjene i dopune, dostaviti će se u pisanoj formi
Nosiocu pripreme odnosno Službi za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i katastar, koja
organizuje i sprovodi javni uvid, najkasnije do
21.03.2015. godine.

5. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt
Prostornog plana općine Novi Travnik 2026.god.izmjene i dopune, dostaviti će se u pisanoj formi
Nositelju pripreme odnosno Službi za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i katastar, koja
organizuje i sprovodi javni uvid, najkasnije do
21.03.2015. godine.

6. Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i
katastar, dužna je da dostavi iznesene prijedloge,
mišljenja i sugestije Nosiocu izrade planske

6. Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i
katastar, dužna je da dostavi iznesene prijedloge,
mišljenja i sugestije Nositelju izrade planske

Broj 1 – Stranica 15

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVI TRAVNIK

18. mart / ožujak 2015. god

dokumentacije, koji je u obavezi ugraditi opravdane
primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljene u toku
javnog uvida i javne rasprave.

dokumentacije, koji je u obavezi ugraditi opravdane
primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljene u toku
javnog uvida i javne rasprave.

7. Nakon ugrađenih opravdanih primjedbi, prijedloga i
sugestija Prostorni plan općine Novi Travnik
2026.god.-izmjene i dopune dobija formu
Prijedloga Plana koji će Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i katastar proslijediti
Općinskom Vijeću Novi Travnik na usvajanje.

7. Nakon ugrađenih opravdanih primjedbi, prijedloga i
sugestija Prostorni plan općine Novi Travnik
2026.god.-izmjene i dopune dobija formu
Prijedloga Plana koji će Služba za urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i katastar proslijediti
Općinskom Vijeću Novi Travnik na usvajanje.

8. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine
Novi Travnik'"

8. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine
Novi Travnik'"

Broj:08-23-348/15
Datum:19.02.2015god.
Novi Travnik

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin

Broj:08-23-348/15
Datum: 19.02.2015 god.
Novi Travnik

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Marin
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SADRŽAJ
1

P R O G R A M RA D A
općinskog vijeća Novi Travnik za 2015.
godinu

2

ODLUKA
o pristupanju izradi Urbanističkog projekta
za lokaciju stambeno-poslovne zgrade u
okviru Urbanističkog plana Novog Travnika
2020. god.-Izmjene i dopune.

3

4

5

6

7

8

ODLUKA
o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu
Ministarstvu zdravstva i socijalne politike
SBK – Zavodu za zdravstveno osiguranje
SBK

ODLUKA
o dopuni odluke o načinu dodjele u zakup
zemljišta u državnom vlasništvu i visini
zakupnine

ODLUKA
o kupoprodaji garaža

ODLUKA
o raspisivanju Javnog konkursa za prodaju
etažnih poslovnih prostora u Novom
Travniku, u vlasništvu i posjedu Općine
Novi Travnik

ODLUKA
o utvrđivanju datuma održavanja izbora
za članove Savjeta Mjesnih zajednica Bare i
Pečuj
Z A K LJ U Č A K
Kojim se utvrđuje Nacrt Prostornog plana
Općine Novi Travnik za 2006.- 2026. godine
– izmjene i dopune;
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KAZALO
str
1

1

PROGRAM RADA
općinskog vijeća Novi Travnik za 2015.
godinu

7

2

ODLUKA
o pristupanju izradi Urbanističkog projekta
za lokaciju stambeno-poslovne zgrade u
okviru Urbanističkog plana Novog Travnika
2020. god. -Izmjene i dopune.

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

ODLUKA
o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu
Ministarstvu zdravstva i socijalne politike
KSB – Zavodu za zdravstveno osiguranje
KSB

ODLUKA
o dopuni odluke o načinu dodjele u zakup
zemljišta u državnom vlasništvu i visini
zakupnine

ODLUKA
o kupoprodaji garaža

ODLUKA
o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju
etažnih poslovnih prostora u Novom
Travniku, u vlasništvu i posjedu Općine
Novi Travnik

ODLUKA
o utvrđivanju datuma održavanja izbora
za članove Savjeta Mjesnih zajednica Bare i
Pečuj
Z A K LJ U Č A K
Kojim se utvrđuje Nacrt Prostornog plana
Općine Novi Travnik za 2006.- 2026. godine
– izmjene i dopune;
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVI TRAVNIK

18. mart / ožujak 2015. god

Izdavač:
OPĆINSKO VIJEĆE NOVI TRAVNIK
Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb,
telefon: 795-609; fax: 795-608.
Sulejman Beganović, stručni savjetnik za normativnopravne poslove Općinskog vijeća.
Grafička priprema i štampa/tisak:
«NOBIL» d.o.o. Nova Bila, telefon 707-258.

Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb,
telefon: 793-100; fax: 795-015.
Odgovorni urednik:
Sulejman Beganović stručni savjetnik
, sekretar/tajnik
Općine.
Grafička
priprema i štampa/tisak:
NOBIL Nova Bila, telefon 707-258.
Za štampariju/tiskaru: Antonio Davidović.

