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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

Godina II , broj 2                         15. 04. 2002.                     Hrvatski jezik 
 
25.  Na temelju članka 38  točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje(" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 23. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", 
br. 1/01 ), Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf - 
Uskoplje na svojoj IV sjednici održanoj dana 04.travnja 
2002.godine, donijelo je : 
 

O D L U K U 
o razrješenju Mate Mlakića dužnosti vijećnika u 

Prijelaznom općinskom vijeću  
Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
Razrješava se dužnosti vijećnika u Prijelaznom 
općinskom vijeću Gornji Vakuf – Uskoplje , Mato Mlakić 
vijećnik Hrvatske demokratske zajednice – HDZ BiH, na 
vlastiti zahtjev  i uz suglasnost Izbornog povjerenstva 
BiH. 

II 
 
Ova Odluka supa na snagu danom donošenja  i objavit 
će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 
 
Broj:01-05-48 
Nadnevak,04.travnja.2002.god.   
                                PREDSJEDATELJ
      PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
26.  Na temelju članka 38  točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje(" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 23. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", 
br. 1/01 ), Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf - 
Uskoplje na svojoj IV sjednici održanoj dana 04.travnja 
2002.godine, donijelo je : 
 

O D L U K U 
o verifikaciji vijećničkog mandata  Anke Lozić 

 
I 

 
Verificira se mandat vijećnika u Prijelaznom općinskom 
vijeću Gornji Vakuf – Uskoplje  Anke Lozić ,sa liste 
Hrvatske demokratske zajednice – HDZ  BiH uz 
suglasnost Izbornog povjerenstva BiH. 
  

 
 
 
 

 
II 
 

Ova Odluka supa na snagu danom donošenja  i objavit 
će se u "Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj:01-05-49 
Nadnevak,04.travnja 2002.god. 
      
                                PREDSJEDATELJ 
      PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
                      Nikola Milić,s.r. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
27.  Na temelju članka 13,14 i 15. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", broj 
1/01),Prijelazno općinsko  vijeće na svojoj IV sjednici 
održanoj dana 04. travnja 2002. godine, donijelo je: 
 

PROGRAM RADA 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf-

Uskoplje za 2002. god. 
 
I    U  V  O  D 
 
Temelje programskih zadataka i kazala rada Prijelaznog 
općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje čine iskustva u 
dosadašnjem radu i prijedlozi dati od Klubova vijećnika, 
političkih stranaka zastupljenih u Prijelaznom općinskom 
vijeću, te Općinskog načelnika i općinskih Službi uprave 
u skladu sa Ustavom, Zakonom ,Statutom i drugim 
propisima općine. 
 
Opredjeljenje za kazalo rada dale su rasprave na 
sjednicama Prijelaznog općinskog vijeća u protekloj 
godini obveze proistekle po temelju  primjene 
Sporazuma općine Gornji Vakuf-Uskoplje, kao i zahtjeve 
Općinskog načelnika, njegovog zamjenika za donošenje 
akata iz djelokruga poslova općinske uprave, shodno 
Statutu općine, Zakonima Federacije i Županije 
Središnje Bosne. 
U ovom periodu , pored Programom predviñenih kazala  
rada, Prijelazno općinsko vijeće će razmatrati i druga 
pitanja iz svoje nadležnosti , koja pokrenu ovlašteni 
predlagatelji (sukladno članku 34. Poslovnika o radu 
Prijelaznog  općinskog vijeća), kao i aktualna pitanja iz 
redovnog djelovanja i koja proističu iz zakonskih i 
drugih obveza. 
 
U svom radu Prijelazno općinsko vijeće će iznalaziti 
forme i metode rada kako bi sve odluke i drugi akti što 
više bili odraz potreba grañana općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
 
Programski sadržaji svrstani su u dva djela : normativni 
dio i analitičko-informativni dio i to po tromjesečjima. 
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II    PLAN ODRŽAVANJA SJEDNICA 
 
3. sjednica……………………….31.01.2002.god. ( četvrtak) 
4. sjednica……………………….04.04.2002.god. ( četvrtak) 
5. sjednica……………………….16.05.2002.god. ( četvrtak) 
6. sjednica……………………….27.06.2002.god. ( četvrtak) 
7. sjednica……………………….29.08.2002.god. ( četvrtak) 
8. sjednica……………………….21.10.2002.god. ( četvrtak) 
9. sjednica……………………….19.12.2002.god. ( četvrtak) 
 
Pored planiranih redovnih sjednica po potrebi bit će 
zakazane i izvanredne sjednice Prijelaznog općinskog 
vijeća. 
 
III PROGRAM  RADA  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG     
      VIJEĆA GORNJI VAKUF –   USKOPLJE  ZA   
      PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2002. GOD. 
 
I   SIJEČANJ- OŽUJAK 2002. GOD. 
 

A) NORMATIVNI DIO 
 
1. Program rada Prijelaznog općinskog vijeća za 2002. 

godinu 
Predlagatelj: Predsjedavajući i tajnik POV-a 

 
2. Proračun za 2002. godinu  
Obrañivač: Služba za privredu i financije 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
3. Odluka o izvršenju proračuna općine za 

2002.godinu 
Obrañivač: Služba za privredu i financije 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
4. Odluka o utvrñivanju prosječne grañevne cijene 

stambenog prostora 
Obrañivač: Služba za imovinsko pravne poslove i 
katastar 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
5. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih ,zanatskih 

i trgovinskih radnji na području općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje 

Obrañivač: Služba za privredu i financije 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
6. Odluka o komunalnoj naknadi 
Obrañivač: Služba za stambeno komunalne poslove 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
7. Odluka o sigurnosti saobraćaja na putovima općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje 
Obrañivač: Služba za stambeno komunalne poslove 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
8. Odluka o javnom redu i miru 
Obrañivač: Služba za opću upravu i društvene 
djelatnosti 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
9. Odluka o ureñenju gradskog grañevinskog zemljišta 
 Obrañivač: Služba za urbanizam i graditeljstvo 
 Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
10. Odluka o naknadama za korištenje podataka i 

vršenja usluga u oblasti premjera i katastarskih 

nekretnina na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje 

Obrañivač: Služba za imovinsko pravne poslove i 
katastar 
Predlagatelj; Općinski načelnik 

 
11. Odluka o visini naknade za grañevno zemljište u 

društvenoj-državnoj svojini koje se preuzima od 
ranijih korisnika 

Obrañivač: Služba za imovinsko pravne poslove i 
katastar 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
12. Odluka o osnovama i mjerilima za utvrñivanje 

visine naknade za dodijeljeno gradsko grañevinsko 
zemljište 

Obrañivač: Služba za imovinsko pravne poslove i 
katastar 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
13. Odluka o pokretanju postupka za osnivanje 

turističke zajednice Gornji Vakuf-Uskoplje 
Obrañivač: Služba za privredu i financije 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
14. Rješenje o preuzimanju i dodjeli neizgrañenog 

grañevnog zemljišta 
Obrañivač: Služba za imovinsko pravne poslove i 
katastar 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
15. Rješenje o imenovanju općinskog izbornog 

povjerenstva  
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanje 
 
B) ANALITIČKO –INFORMATIVNI DIO 
 
1. Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinske 

uprave za period listopad-prosinac 2001. godine 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
2. Informacija o održavanju lokalnih i 

nekategoriziranih putova u zimskom periodu 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
3. Informacija o uplati poreza i doprinosa grañana, 

samostalnih radnji, gospodarskih  subjekata i van 
gospodarskih djelatnosti 

Obrañivač: Ispostava porezne uprave G.Vakuf- Uskoplje 
 

4. Informacije o aktivnostima Općinskog suda za 
prekršaje Gornji Vakuf – Uskoplje 

Obrañivač: Općinski sud za prekršaje Gornji Vakuf- 
Uskoplje 

 
5. Informacija o stanju prihoda i obveza općine Gornji 

Vakuf – Uskoplje sa 31.12.2001.godine 
Obrañivač: Općinski načelnik 
 
II  TRAVANJ – LIPANJ  2002. GOD. 
 
A)  NORMATIVNI DIO 
 
1. Odluka o utvrñivanju cijena komunalnih usluga 
Obrañivač i predlagatelj: Javno komunalno poduzeće 
2. Odluka o pristupanju izrade Prostornog plana 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
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Obrañivač: Služba za urbanizam i graditeljstvo  
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
3. Program rada Općinskog načelnika za 2002. godinu 
Obrañivač i predlagatelj: Općinski načelnik 

 
5.  Odluka o organizaciji mjesnih zajednica na području   
    općine Gornji Vakuf-      Uskoplje 
Obrañivač: Služba za opću upravu i društvene 
djelatnosti 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
6. Odluka o organizaciji javne komunalne službe 
Obrañivač i predlagatelj: Povjerenstvo 

 
7. Odluka o utvrñivanju naziva ulica u naselju Gornji 

Vakuf – Uskoplje 
Obrañivač i predlagatelj: Povjerenstvo 

 
8. Odluka o sječi u šumama na koje postoje pravo 

vlasništva u svojini grañana 2002.god. 
Obrañivač: Služba za privredu i financije 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

općinskim administrativnim pristojbama 
Obrañivač: Služba za privredu i financije 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
10. Odluka o utvrñivanju lokacije sanitarnih deponija 

na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Obrañivač: služba za stambeno komunalne poslove 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
11. Odluka o utvrñivanju mjera za zaštitu životne 

sredine 
Obrañivač: Služba za stambeno komunalne poslove 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
12. Rješenje o preuzimanju i dodjeli neizgrañenog   
     grañevinskog zemljišta 
Obrañivač: Služba za stameno komunalne poslove i 
katastar 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
B) ANALITIČKO – INFORMATIVNI DIO 
 
1. Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinske 

uprave za period siječanj – ožujak 2001.god. 
Obrañivač: Općinski načelnik 
 

2. Informacija o prijevozu učenika na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Obrañivač: Općinski načelnik 
 

3. Informacija o stupnju implementacije Sporazuma 
za općinu Gornji Vakuf-Uskoplje 
Obrañivač: Općinski načelnik 
 

4. Informacija o javnom redu i miru na području 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
Obrañivač: Policijska uprava Gornji Vakuf-Uskoplje  

5. Informacija o radu Općinskog suda Bugojno i 
Općinskog tužilaštva Bugojno 

Obrañivač: Predsjedatelj Općinskog suda Bugojno i 
Općinski tužilac Bugojno 
 

6. Informacija o stanju uposlenosti, nezaposlenosti na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

Obrañivač: Zavod za upošljavanje Gornji Vakuf – 
Uskoplje 

 
7. Informacija o bespravnoj gradnji na području 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
Obrañivač:  Općinski načelnik 

 
8. Informacija o stanju u javnim ustanovama na 

području općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
9. Informacija o izvršenju prihoda Proračuna općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje za period siječanj-ožujak 
2002. godine. 

Obrañivač: Općinski načelnik 
 

10. Informacija o stanju u  društveno-državnim 
poduzećima na području općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje 

Obrañivač: Općinski načelnik 
 
 
III  SRPANJ– RUJAN  2002.GOD. 
 
A) NORMATIVNI DIO 
 

1. Odluka o raspisivanju izbora za rukovodstva mjesne 
zajednice 

Obrañivač: Služba za opću upravu i društvene 
djelatnosti 
Predlagatelj: Općinski načelnik 

 
2. Rješenje o preuzimanju i dodjeli grañevinskog 

zemljišta 
Obrañivač: Služba za stambeno komunalne poslove 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
B) ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO 
 

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinske 
uprave za period travanj – lipanj 2002.god. 

Obrañivač: Općinski načelnik 
 

2. Izvješće o izvršenju proračuna općine za period 
siječanj – lipanj 2002.god. 

Obrañivač: Općinski načelnik 
 

3. Informacija o komunalnom redu na području općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje 

Obrañivač: Općinski načelnik 
 

4. Informacija o stanju obnove i povratka na području 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

Obrañivač: Općinski načelnik 
 

5. Informacija o stanju sportskih i kulturnih udruga na 
području općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

Obrañivač: Općinski načelnik 
 

6. Informacija o stanju protupožarne zaštite na 
području općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

Obrañivač: Općinski načelnik 
 

7. Informacija o radu Općinskog pravobraniteljstva 
Bugojno 
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Obrañivač: Općinsko pravobraniteljstvo  Bugojno 
 

8. Informacija o stanju u obrazovanju i upisu učenika 
u 2002/03.godinu 

Obrañivač: Općinski načelnik 
 
IV LISTOPAD – PROSINAC 2002.GOD. 
 
A) NORMATIVNI DIO 
 

1. Odluka o izmjenama i dopunama  Reguliranih  planova 
Obrañivač: Služba za urbanizam i graditeljstvo 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 

2. Odluka o rebalansu proračuna općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2002. 
Obrañivač: Služba za privredu i financije 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 

3. Odluka o privremenom financiranju općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za period siječanj-ožujak 2003.godine 
Obrañivač: Služba za privredu i financije 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 

4. Rješenje o preuzimaju i dodjeli neizgrañenog 
grañevinskog zemljišta. 
Obrañivač: Služba za imovinsko pravne poslove i 
katastar 
Predlagatelj: Općinski načelnik 
 
B) ANALITIČKO – INFORMATIVNI DIO 
 

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinske 
uprave za period srpanj-rujan 2002. god. 

Obrañivač: Općinski načelnik 
 

2. Informacija o stanju sigurnosti prometa na području 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

Obrañivač: Policijska uprava Gornji Vakuf - Uskoplje 
 

3. Informacija o funkcioniranju mjesnih zajednica  
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
4. Informacija o stanju zdravstvene zaštite na 

području općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
Obrañivač: Dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje 

 
5. Informacija o socijalnoj skrbi 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
6. Informacija o sjetvi i korištenju poljoprivrednog 

zemljišta 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
7. Informacija o prihodima općine Gornji Vakuf-

Uskoplje za period siječanj-rujan  2002.godine 
Obrañivač: Općinski načelnik 

 
8. Informacija o obvezama općine Gornji Vakuf - 

Uskoplje za period siječanj –rujan 2002. godine 
Obrañivač: Općinski načelnik 
 
IV  PROGRAM RADA STALNIH POVJERENSTAVA    
      PRIJELAZNOG   OPĆINSKOG VIJEĆA 
      GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
 
 

1. Povjerenstvo za izbor i imenovanje 
 
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Prijelaznog 
općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje razmatrat će 
kadrovska pitanja koja su u ingerencijama ovog  
povjerenstva i predlagat Prijelaznom općinskom vijeću 
izbor i imenovanje odreñenih nosioca dužnosti ili 
povjerenstva  za vršenje odreñenih poslova i zadataka u 
ime Prijelaznog općinskog vijeća. 
 
Sjednice povjerenstva se održavaju po potrebi i 
neposredno prije zakazane sjednice Prijelaznog 
općinskog vijeća. 
 
2. Mandatno – imunitetsko povjerenstvo  
 
Mandatno – imunitetsko povjerenstvo Prijelaznog 
općinskog vijeća Gornji Vakuf –Uskoplje razmatrat će 
ostavke ili razrješenja vijećnika, te predlagati 
verifikaciju vijećničkih mandata sukladno  utvrñenim 
listama vijećnika odreñenih Sporazumom o općini Gornji 
Vakuf ( "Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", br. 
1/01) Mandatno – imunitetsko povjerenstvo  razmatrat 
će po potrebi i imunitetska prava vijećnika u 
Prijelaznom općinskom vijeću općine Gornji Vakuf. 
 
Sjednice Povjerenstva se održavaju po potrebi i 
neposredno prije zakazane sjednice Prijelaznog 
općinskog vijeća. 
 
3. Povjerenstvo  za Statut i propise 
 
Povjerenstvo  za Statut i propise razmatrat će odluke i 
djelokrug rada Prijelaznog općinskog vijeća, te iznositi 
vijeću utvrñene stavove po pitanju prijedloga navedenih 
odluka. 
Takoñer, Povjerenstvo  za Statut  i propise, sukladno 
svojim ovlaštenjima, na inicijativu ovlaštenih 
predlagatelja ( sukladno članku 40. Poslovnika ) davat 
će autentična tumačenja Odluka donesenih na 
sjednicama Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 
 
Sjednice Povjerenstva se održavaju po potrebi , a 
uglavnom neposredno prije sjednice Prijelaznog 
općinskog vijeća. 
 
4. Povjerenstvo za posredovanje 
 
Povjerenstvo  za posredovanje razmatrat će pitanja 
koja uputi  Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( članak 61. Poslovnika o radu vijeća ) i radit 
će i donosit će odluke sukladno  članku  62 b. 
Poslovnika o radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 
 
Sjednice Povjerenstva se održavaju po potrebi. 
 
Broj: 01-05-51 
Nadnevak, 04. travnja 2002.god.   
                            PREDSJEDATELJ 
  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA  
       Nikola Milić,s.r. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
28.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
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Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na svojoj IV 
sjednici održanoj dana 04. travnja 2002. godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu Općinske uprave 

za period 1.1 do 31.12.2001.god. 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu  Općinske uprave 
Gornji Vakuf – Uskoplje  za period 1.1. do 
31.12.2001.god.  

2. Zadužuje se Općinski načelnik i Zamjenik 
načelnika da za narednu sjednicu Prijelaznog 
općinskog vijeća pripreme prijedlog mjera za 
poboljšanje stanja u Općinskoj upravi Gornji 
Vakuf – Uskoplje . 

3. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja 
u " Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 

 
Broj: 01-05-52 
Nadnevak, 04. travnja 2002. god. 

         PREDSJEDATELJ  
     PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
29.  Na temelju članka 58. stavak 3. Zakona o upravi u 
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH 
", broj 28/97), članka 52. stavak 3. i članka 111 stavak 
3. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje ", broj 1/01), te 
članka 30. Poslovnika o radu Prijelaznog općinskog 
vijeća  ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " br. 
1/01), Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj IV sjednici, održanoj dana 04. 
travnja 2002. godine, donijelo je: 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji 

općinskih službi 
 

1. Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjeni i 
dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji 
općinskih službi za upravu općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje broj :02-05-385/02 od  29.03.2002. 
god. 

 
2. Sastavni dio ovog zaključka je Pravilnik o 

izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj 
organizaciji općinskih službi . 

 
3. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja 

u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje. 

 
Broj:01-05-53 
Nadnevak,04.travnja 2002.god. 

                PREDSJEDATELJ 
  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Nikola Milić,s.r. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

30.  Na temelju članka 58. Stavak 2. Zakona o upravi u 
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH " br. 
28/97), članka 28. Zakona o Županijskoj upravi / 
Županija Središnja Bosna ("Sl. novine Županija 
Središnja Bosna, " br. 5/98 ), te članka 52 Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje ("Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje " br. 1/01), a nakon 
konzultacija sa zamjenikom načelnika , Općinski 
načelnik dana 29. ožujka. 2002.god. d o n o s i : 
 

P R A V I L N I K 
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji općinskih službi za upravu 
 

Članak 1. 
 
U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Općinskih službi za 
upravu ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje" br. 
2/01 )u poglavlju II (Općinska služba za stambeno 
komunalne poslove, obnovu i zaštitu okoliša ) dodaju se 
nove točke 7 i 8 koje glase; 

  
7. Mlañi samostalni referent za koordinaciju   
    mjera zaštite i spašavanja 

 
- usklañuje organiziranje, pripremanje i 

funkcioniranje civilne zaštite 
- razrañuje plan uporabe i djelovanja civilne zaštite 
- razmatra stanje priprema civilne zaštite i predlaže 

mjere na organiziranju i osposobljavanju  
- organizira i prati realizaciju obučavanja grañana za 

provedbu samozaštite 
- organizira i koordinira provedbu mjera zaštite i 

spašavanja  ljudi i materijalnih dobara 
- planira, priprema i provodi mjere zaštite i 

spašavanja od elementarnih nepogoda 
- planira i organizira zaštitu i spašavanje iz ruševina 
- planira i organizira sklanjanje ljudi i materijalnih 

dobara, evakuaciju i zbrinjavanje nastradalog i 
ugroženog stanovništva 

- obavlja i druge poslove koje me se stave u 
nadležnost 

 
Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti – složeniji. 
 
UVJETI: VŠS ( VI stupanj stručne spreme ) smjer CZ ili 
društveno usmjerenje, najmanje dvije godine radnog 
staža i položen stručni ispit. 
 
Broj izvršitelja: 1 ( jedan ) 
 
8. Mlañi  referent za popunu i mobilizaciju   
   ljudstva , MTS-a i opreme, za  obuku struktura   
   CZ i grañana 
 
- vodi evidenciju ljudstva, MTS-a i opreme 
- priprema i realizira planove obučavanja grañana u 

samozaštiti  
- izrañuje programe za izvoñenje vježbi civilne 

zaštite 
- ustrojava i ažurira operativnu evidenciju o 

miniranim i razminiranim objektima i površinama 
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na području općine i dostavlja podatke o 
neeksplodiranim ubojitim sredstvima 

- vodi evidenciju postrojbi civilne zaštite i izrañuje 
plan popune istih 

- planira i organizira obučavanje pripadnika  
postrojbi civilne zaštite 

- obavlja administrativno-tehničke i druge poslove 
vezano za civilnu zaštitu i postrojbe civilne zaštite 

- obavlja i druge poslove koje mu se stave u 
nadležnost 

 
Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovne 
djelatnosti , administrativno tehnički – jednostavniji. 
 
UVJETI: SSS ( IV stupanj stručne spreme) završena 
gimnazija , ekonomska , upravna i sl., najmanje šest 
mjeseci radnog staža i položen stručni ispit. 
 
Broj  izvršitelja: 1 ( jedan) 

 
Članak 2. 

 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu stupa 
na snagu danom dobivene suglasnosti od strane 
Prijelaznog općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 

Članak 3. 
 
Ovaj Pravilnik će se objaviti u Službenom glasniku 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 
Broj:02-05-385/02 
Nadnevak,29. ožujka 2002.god.   
                                    OPĆINSKI NAČELNIK, 

        Dževad Agić,dipl.ing.maš. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

31.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na svojoj IV 
sjednici održanoj dana 04.travnja 2002. godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o skidanju s dnevnog reda Izvješća o radu 

Općinskog suda za prekršaje  
Gornji Vakuf - Uskoplje 

 
1.  Skida se s dnevnog reda razmatranje Izvješća o        
     radu Općinskog suda za prekršaje Gornji Vakuf-   
     Uskoplje za 2001.godinu , zbog neprisustva     
     sjednici vijeća ovlaštenog podnosioca . 
 
2. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u   
    " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf –     Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-54 
Nadnevak, 04. travnja 2002. god. 
                PREDSJEDATELJ  
  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA             
                                                       Nikola Milić,s.r. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

32.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na svojoj IV 
sjednici održanoj dana 04.travnja 2002. godine, 
donijelo je : 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Informacije  o stanju djelokruga 

poslova Policijske uprave Gornji Vakuf-Uskoplje 
za period 1.1. do 31.12.2001. godine. 

 
1. Prihvata se Informacija o stanju djelokruga poslova 

Policijske uprave – Gornji Vakuf – Uskoplje  za 
period 1.1. do 31.12.2001.  godine , broj 04-09/3-
1-746/02 od 21.03.2002. godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u " 

Službenom glasniku općine   Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 

 
Broj: 01-05-55 
Nadnevak, 04.travnja 2002. god. 

          PREDSJEDATELJ  
   PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
33.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na svojoj IV 
sjednici održanoj dana 04. travnja 2002. godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o nelegalnim"divljim" odlagalištima 
smeća na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
1. Prihvata se Informacija o nelegalnim – " Divljim" 

odlagalištima smeća na području općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ,Službe za stambeno komunalne 
poslove, obnovu i zaštitu okoliša općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje od 26.ožujka 2002.god. 

 
2. Zadužuje se Općinski načelnik i nadležna Općinska 

služba da za narednu sjednicu Prijelaznog 
općinskog vijeća pripreme prijedlog mjera za 
poboljšanje stanja komunalnog reda na području 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje.  

 
3. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u 

"Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-56 
Nadnevak, 04. travnja 2002. god. 

          PREDSJEDATELJ  
  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
34.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
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Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na svojoj IV 
sjednici održanoj dana 04.travnja 2002. godine, 
donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o procesu integriranja Komunalne i 

Vatrogasne službe na području općine  
Gornji Vakuf - Uskoplje 

 
1. Prihvata se usmena Informacija Općinskog 

načelnika i Zamjenika načelnika o procesu 
integriranja Komunalne i Vatrogasne službe na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
2. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u 

"Sl. glasniku općine     Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-57 
Nadnevak, 04.04. 2002. god. 

         PREDSJEDATELJ  
  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
35.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na svojoj IV. 
sjednici održanoj dana 04.travnja 2002. godine, 
donijelo je : 

 
Z A K L J U Č A K 

o odreñivanju lokacije za obnovu i rekonstrukciju 
zgrade općine Gornji Vakuf - Uskoplje 

 
1. Lokacija objekta hotel " Raduša " u Gornjem 

Vakufu-Uskoplje k.č.1152 k.o. Gornji Vakuf ( novi 
premjer ) , odnosno smještajni dio objekta sa 
odgovarajućim pratećim prostorima i zemljište 
odreñuje se kao objekt i lokacija za zgradu 
općinske uprave općine Gornji Vakuf – Uskoplje,( 
Odluka br. 01-05-58A ). 

 
2. U slučaju nemogućnosti rješavanja imovinsko – 

pravnih poslova sa pravnim slijednikom HTRO " 
Raduša " Gornji Vakuf, kao alternativno rješenje 
utvrñuje se lokacija stare zgrade općinske uprave 
Gornji Vakuf. 

 
3. Općinski načelnik će obavijestiti Prijelazno općinsko 

vijeće općine Gornji Vakuf – Uskoplje o realizaciji 
ovog zaključka.  

 
4. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u 

"Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-58 
Nadnevak, 04.travnja 2002. god. 
 

                              PREDSJEDATELJ 
                PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

          Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

36.  Na temelju  članaka 36 i 110 stavak 1. Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje(" Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 23. 
Poslovnika o radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01 ), Prijelazno općinsko vijeće Gornji 
Vakuf - Uskoplje na svojoj IV sjednici održanoj dana 04. 
travnja 2002. godine, donijelo je : 
 

O D L U K U 
o odreñivanju lokacije za obnovu i rekonstrukciju 

zgrade općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

Članak 1. 
 
Lokacije objekta Hotel " Raduša " u Gornjem Vakufu – 
Uskoplju k.č. 1152 k.o. Gornji Vakuf ( novi premjer) , 
odnosno smještajni dio objekta sa odgovarajućim 
pratećim prostorima i zemljište odreñuje se kao objekt i 
lokacija za zgradu općinske uprave Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 

Članak 2. 
 
Zadužuje se Općinski načelnik i Služba za imovinsko 
pravne poslove i katastar općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje da riješe pitanje imovinsko-pravnih odnosa sa 
pravnim slijednikom HTRO " Raduša " Gornji Vakuf. 
 

Članak 3. 
 
Zadužuje se Općinski načelnik i Služba za stambeno-
komunalne poslove, obnovu i zaštitu okoliša općine 
Gornji vakuf – Uskoplje i da riješe pitanje  Projektne 
dokumentacije sanacije i rekonstrukcije objekta za 
općinsku upravu Gornji Vakuf - Uskoplje . 

 
Članak 4. 

 
Zadužuje se Općinski načelnik da na osnovu Projektne 
dokumentacije sačini konstrukciju – financiranja obnove 
i rekonstrukciju objekta općine Gornji Vakuf – Uskoplje.  

 
Članak 5. 

 
Općinski načelnik će obavijestiti Prijelazno općinsko 
vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje o realizaciji ove Odluke. 
 

Članak 6. 
 

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u " 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj:01-05-58A 
Nadnevak,04.04.2002.god. 
        PREDSJEDATELJ 

  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
        Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
37.  Na temelju članka 38. točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje", br.1/01), a u svezi sa člankom 10. 
Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Županija 
Središnja Bosna i financiranju Županije Središnja Bosna, 
("Službene novine Županije Središnja Bosna", br. 4/99) 
Općinsko prijelazno vijeće na svojoj IV sjednici održanoj 
dana 04. travnja 2002. godine, d o n o s i 
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O  D  L  U  K  U 
o izmjeni odluke o općinskim administrativnim 

pristojbama 
 

Članak 1. 
 
Iza tarifnog broja 14.  Odluke o općinskim 
administrativnim pristojbama općine Gornji Vakuf-
Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje", br. 2/01), dodaje se novi tarifni broj 14 a koji 
glasi: 
 
Za izdavanje odobrenja za uporabnu  dozvolu plača se: 

 
1. Za stambene objekte po 1 m2 korisne  površine 

plača se……………………………………………..1,00    KM 
2. Za poslovne prostore i objekte po 1 m2  korisne 

površine plača se…………………………………2,00    KM 
3. Za proizvodne prostore i objekte po 1 m2 korisne 

površine plača se…………………………………1,50    KM 
4. Za skladišne prostore po 1 m2 korisne površine 

plača se……………………………………………..1,20    KM 
5. Za pomoćne objekte po 1 m2 korisne površine 

plača se……………………………………………..0,50    KM 
6. Za  infrastrukturne objekte ( osim lokalnih cesta) 

plača se 0,5% od investicione vrijednosti objekta. 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
"Službenom glasniku  općine Gornji Vakufu-Uskoplje".  
 
Broj:01-05-59 
Nadnevak:04.travnja 2002.god. 
                                                       PREDSJEDATELJ                                                                         

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                        
Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

38.  Na temlju  članka 2. stavka 2.  i članka 122 i 156. 
Zakona o prostornom ureñenju, (“Službeni list SRBiH”, 
broj: 9/87, 23/88, 24/89,10/90, 14/90, 15/90 i 14/91) i  
(“Službeni list RBiH”, broj: 25/94) i članka 38. točka 2. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje, (“Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje”, broj: 1/01) Prijelazno 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj IV. 
sjednici, održanoj dana 04. 04. 2002. godine,  donosi : 
 

O   D   L   U   K   U 
o  privremenom korištenju javnih površina na 
području općine Gornji Vakuf - Uskoplje 
                                                      

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrñuju se uvjeti  i način privremenog 
korištenja  javnih površina na području općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, a koji se odnosi na : 
 
1. Postavljanje: 

 
- formiranje i postavljanje ljetnih bašči  ili stolova  uz     
      ugostiteljske objekte, 
- slobodno-stojećih reklamnih panoa-prodajnih 

stolova za prigodnu prodaju - (čestitke, cviječe, 
suveniri ... i sl.) 

- rashladnih ureñaja (frižidera za prodaju sladoleda, 
aparata za sladoled), 

- cirkusnih šatora,  
- žardnijera za  cvijeće, 
- aparate za cigarete, 
- vaga za osobno mjerenje, 
 
2. Za održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih i 
drugih manifestacija i slično.                       
                                                               

Članak 2. 
                  
Korištenje javnih površina  iz točke 1. ove Odluke, 
odobrava Služba za urbanizam i graditeljstvo općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, izdavanjem urbanističke 
suglasnosti, ako za  to  postoje uvjeti sukladno  sa 
planskom dokumentacijom, odnosno namjenom 
površine postojećeg stanja, ili stanja predviñeno 
planom. 

Članak 3. 
 
Rješenjem iz članka 2. ove Odluke, odreñuje se 
lokacija, površina ( u m 2  i  broj stolova), namjena, 
potrebne suglasnosti, uvjeti i način korištenja. Period  
privremenog korištenja javnih površina  za formiranje i 
postavljanje ljetnih bašči ili stolova uz ugostiteljske 
objekte je pet mjeseci od  01. svibnja do 30. rujna 
tekuće godine.  
Za lokacije koje nisu vezane uz poslovne prostore 
dodjela će se vršiti na bazi licitacije – natječaja  za isti 
vremenski period. 

Članak 4. 
 
Period privremenog korištenja javnih površina za 
postavljanje ljetnih bašča, prodajnih stolova 
(fiksnih i pokretnih ) stolova ispred ugostiteljskih 
objekata i rashladnih ureñaja, vaga za osobno 
mjerenje, žardnijera za cvijeće, aparata za cigarete i sl. 
utvrñuje se za sezonu  tekuće godine. 
 
Period  privremenog  korištenja  javnih površina za 
postavljanje cirkusnih šatora, vrteški, održavanje 
kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija, 
utvrñuje se u trajanju do 30 dana. 

 
Članak 5. 

 
Za zauzimanje javne površine u cilju formiranja i 
postavljanja ljetnih bašči, plača se naknada po 
baščenskom stolu - 4 m2, dnevno za cijelu sezonu -  u 
iznosu  i  u poslovnim zonama kako slijedi: 
 
1.  u ekstra i u prvoj poslovnoj zoni po baščenskom 

stolu ............……………………………….1,00 KM 
2.  u drugoj i trećoj poslovnoj zoni po baščenskom 

stolu ..............……………………………..0,50 KM 
 

Članak 6. 
 
Za uzimanje javne površine za postavljanje rashladnih 
ureñaja ( frižidera i aparata za sladoled), prodajnih 
stolova za prigodnu prodaju ( knjiga, razglednica, 
bižuterije, cvijeće, suvenira i sl. ) plača se po 
prodajnom mjestu dnevno 0,25 KM. 
 
Postavljanje rashladnih ureñaja ( frižidera i aparata za 
sladoled ) ne može se odobriti ni postaviti ispred 
poslovnih prostora - trgovine koje mogu osigurati 
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postavljanje frižidera unutar poslovnog prostora, na 
pločicama ispred poslovnog prostora gdje se remeti 
normalna pješačka komunikacija, niti na bilo kojim 
drugim mjestima gdje za to ne postoje uvjeti.  
 
Ne može se odobriti ni postaviti nosači, za izlaganje 
robe, voća, povrća, gajbi, vreća i  slično  na javnoj 
površini ispred poslovnih prostora. 

 
Članak 7. 

 
Naknada iz članka 5 i 6. ove Odluke, plača se prije 
izdavanja rješenja, a sukladno vremenu za koje se 
odobrenje izdaje. 

Članak 8. 
 
Korisnici  javnih površina dužni su  iste održavati u 
urednom stanju, a po isteku roka  iz  odobrenja ( 
urbanističke suglasnosti ) privremeni objekt ukloniti i  
javnu površinu dovesti u prvobitno stanje. 
Ako korisnik javnih površina ne postupi sukladno  sa 
odredbama prethodnog stavka, općinski organ nadležan 
za komunalne poslove, izdat će nalog ovlaštenom 
poduzeću da javnu površinu dovede u prvobitno stanje 
na teret korisnika. 

Članak 9. 
 
Nadzor nad s provoñenjem ove Odluke, obavlja 
općinska Služba za urbanizam i graditeljstvo. 
 

Članak 10. 
 
Inspekcijski nadzor obavljaju  općinski  inspektori za 
urbanističko-grañevinsku i komunalnu inspekciju. 

 
Članak 11. 

 
Novčanom kaznom od 100,00 - 500,00 KM, kaznit će 
se za prekršaj pravna osoba i imalac trgovine ako javnu 
površinu ne održava u urednom stanju. Ako po isteku 
roka iz odobrenja privremeni  objekt ne ukloni  i  javnu 
površinu ne dovede u prvobitno stanje ( članak 8. 
stavak 1.), ako ispred poslovnog prostora postupi 
suprotno odredbama  članka 6. stavka 2 i  3. ove 
Odluke. 

Članak 12. 
 
Novčanom kaznom od  50,00 - 500,00 KM,  kaznit će 
za prekršaj fizička osoba: 

 
1.  ako zauzme javnu površinu bez odobrenja - 

urbanističke suglasnosti  (članak 3 ) 
2.  ako javnu površinu ne održava u urednom stanju i 

ako po isteku roka  iz odobrenja privremeni objekt 
ne ukloni , javnu površinu ne dovede u prvobitno 
stanje ( članak 9. stavak 1.) 

 
Članak 13. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti sve 
ranije Odluke vezane za ovu Odluku. 
 

Članak 14. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
“Službenom glasniku  općine Gornji Vakuf-Uskoplje”. 

Broj: 01-05-60  
Nadnevak,04.travnja 2002.god. 
                                                        PREDSJEDATELJ                                                                                      

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                      
Nikola Milić,s.r.  

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
39.  Na temelju članaka 3. Zakona o turističkim 
zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i 
Hercegovine (" Službene novine Federacije BiH ", 
19/96) i članka 38. točke 2. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, (˝Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje˝, br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj IV sjednici održanoj 
dana 04.travnja  2002. godine, donosi: 
 

O D L U K U 
o pokretanju postupka za osnivanje Turističke 

zajednice općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom pokreće se postupak priprema za 
osnivanje Turističke zajednice općine Gornji Vakuf-
Uskoplje (u daljem tekstu: Zajednica). 
 

Članak 2. 
 
Zajednicu čine: pravna i fizičke osobe koje na području 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje imaju svoje sjedište, 
podružnicu, pogon, filijalu i sl., a koja ostvaruju prihod 
obavljanjem turističkih i ugostiteljskih, te s turizmom 
neposredno povezanih djelatnosti, koje su pobrojane u 
odredbama članaka 12. i 13. Uredbe o članarinama u 
turističkim zajednicama (˝Službene novine Federacije 
BiH˝, broj 23/96), urbanizmom, zaštitom kulturno-
historijskih znamenitosti, muzeji, kao i udruženja 
grañana koja su osnovana radi bavljenja: planiranjem, 
izviñanjem, kulturom, sportom, lovom, ribolovom, 
zabavom, rekreacijom, ekologijom i sl., te vjerske 
zajednice. 

Članak 3. 
 
Ciljevi osnivanja Zajednice su: 
- unapreñenje općih uvjeta poslovanja i razvoja 

turističko-ugostiteljske djelatnosti na području 
općine, 

- podizanje kvaliteta prometnica i prijevoza putnika u 
lokalnom prometu, kao jednom od bitnih uvjeta za 
razvoj turizma, 

- unapreñenje proizvodnje poljoprivrednih i drugih 
proizvoda koji služe turističko-ugostiteljskom 
gospodarstvu, 

- unapreñenje općih uvjeta boravka turista na 
području općine 

- podizanje kvaliteta usluga u turizmu, ugostiteljstvu 
i drugim turizmu komplementarnim uslugama, a 
naročito: prijevozu putnika, trgovini, zanatstvu, 
bankama i poštama, izradi i prodaji suvenira, 
informativnih punktova, ureñenju i održavanju 
gradskih javnih površina, komunalnim uslugama, 
kupalištima, izletištima, parking prostoru, sportskim 
terenima i objektima, naučnim, stručnim, kulturnim 
sportskim i priredbama privrednog karaktera, 
zabavama, uslugama za vrijeme održavanja 
manifestacija povodom državnih, odnosno vjerskih 
praznika i dr., 
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- unapreñenje nivoa izgradnje i opremljenosti 
objekata u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, 
prijevozu, zanatstvu, bankama, poštama, i svih 
drugih objekata i opreme koji služe turistima i 
grañanima, 

- unapreñenje kvaliteta asortimana ugostiteljskih 
usluga: smještaj, prehrana i ostalih ugostiteljskih 
usluga, 

- unapreñenje kvaliteta asortimana ugostiteljskih 
proizvoda, 

- organiziranje prezentacija i promocija turističkih 
proizvoda i turističkih usluga koje mogu pružiti 
pravne i fizičke osobe, te grañani u domaćinstvima 
i seoskim domaćinstvima, 

- unapreñenje turističke propagande svih oblika 
turističke ponude, 

- očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog 
turističkog okruženja, 

- unapreñenje turističkog gostoprimstva i opće 
turističke kulture svih grañana i radnika u turizmu, 
ugostiteljstvu, trgovini, javnim službama i na 
drugom mjestu, 

- unapreñenje opće sigurnosti ljudi i stvari za vrijeme 
njihovog boravka, 

- unapreñenje stručnog usavršavanja i edukacije 
kadrova u turizmu i ugostiteljstvu, 

- razvijanje svijesti putem raznovrsnih oblika o 
važnosti turizma, gospodarskim, društvenim i 
drugim efektima turizma, kako za subjekte koji se 
bave ovim, tako i za subjekte koji se bave drugim 
gospodarskim  djelatnostima čiji su proizvodi i 
usluge posredno u svezi s turizmom. 
 
 

Članak 4. 
 
Naziv Zajednice je: TURISTIČKA ZAJEDNICA 
OPĆINE GORNJI VAKUF-USKOPLJE. 
 
 

Članak 5. 
 
Sjedište Zajednice je u Gornjem Vakufu-Uskoplju. 

 
 

Članak 6. 
 

Zajednica ima obvezne i počasne članove. Obvezni 
članovi Zajednice su: pravne i fizičke osobe koja se 
bave djelatnostima turizma, ugostiteljstva, 
trgovine, taksi  prijevoza putnika, prijevoza putnika 
motornim i drugim vozilima, ureñenjem i 
održavanjem gradskih površina, gazdovanjem 
šumama, gazdovanjem lovištima, kulturom, 
sportom, zabavom i rekreacijom, izradom i 
prodajom zanatskih proizvoda, zanatskih usluga, 
bankarstvom, poštom, zdravstveno-rekreativnim 
uslugama , javnim parkiralištima i garažama, 
komunalnim uslugama, urbanizmom i drugim 
stručnim poslovima od interesa za turizam, kao i 
udruženja grañana koja su osnovana radi bavljenja 
planiranjem, izviñanjem, kulturom, sportom, lovom, 
ribolovom, zabavom, rekreacijom, ekologijom i sl., 
te vjerske zajednice. 

      Počasne članove Zajednice općine bira Skupština    
     Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća. 

 

Članak 7. 
 

Delegati Skupštine Zajednice su ravnatelji  ili zamjenici 
ravnatelja poduzeća, odnosno hotela i vlasnici 
samostalnih radnji, kao i predstavnici udruga grañana. 

 
Članak 8. 

 
Zajednica ima Turističko vijeće, kao izvršno tijelo 
Skupštine Turističke zajednice. Turističko vijeće ima 5 
članova od kojih jednog delegira Načelnik općine, a 
ostale članove bira Skupština Zajednice iz reda članova 
Skupštine. Predsjednik Skupštine Zajednice je 
istovremeno i Predsjednik Turističkog vijeća. 
 

Članak 9. 
 

Stručne i druge poslove Zajednice Općine obavlja 
stručna osoba zaposlena u Zajednici. 

  
Članak 10. 

 
Stručno lice iz prethodnog članaka je profesionalno lice. 
Pored općih uvjeta stručna osoba u Zajednici treba 
ispunjavati i posebne uvjete: 
 
- da ima završen VII ili VI stupanj stručne spreme 

turističko-ugostiteljskog smjera, ekonomskog, 
pravnog ili filozofskog smjera, 

- da aktivno poznaje engleski ili njemački jezik, 
- da posjeduje sklonosti za poslove turizma. 
 

Članak 11. 
 
Zajednica se financira iz prihoda ostvarenih sukladno  
sa Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama 
(˝Službene novine Federacije BiH˝, broj: 23/96) i 
Odlukama o utvrñivanju visine boravišne pristojbe koje 
donosi federalni i županijski organi. 
 

Članak 12. 
 
Radi provoñenja  radnih postupaka pripreme za 
održavanje Osnivačke skupštine imenuje se inicijativni 
odbor od 6. članova, kojeg imenuje Općinsko vijeće. 
 

Članak 13. 
 
Inicijativni odbor ima zadatke da: 
- surañuje i podstiće osnivanje Turističke zajednice 

Općine, 
- izradi nacrt Statuta i drugih akata zajednice, 
- surañuje u izboru i delegiranju predstavnika 

članova u Skupštini Zajednice, 
- surañuje u izboru predstavnika Zajednice u 

Skupštinu županije, 
- zakaže Osnivačku skupštinu Zajednice, 
- obavi i druge poslove i radnje u vezi s osnivanjem 

Zajednice. 
Članak 14. 

 
Radi izvršenja zadataka utvrñenih u prethodnom 
članku, Inicijativni odbor će sačiniti Program rada i 
Financijski plan koji odobrava načelnik Općine. 
Za realizaciju programa osnivanja Zajednice Općina će 
osigurati sredstva sukladno  s financijskim planom. 
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Članak 15. 
 
Administrativne i druge poslove u svezi priprema i 
održavanja Osnivačke skupštine Zajednice, obavljat će 
Općinska služba za privredu i financije općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

Članak 16. 
 
Inicijativni odbor je dužan izvršiti sve pripremne radnje i 
sazvati Osnivačku skupštinu Zajednice, najkasnije do 
15.05.2002. godine.  
 

Članak 17. 
 
Osnivačka Skupština će odlučivati punopravno sukladno  
glasovima predstavnika pravnih i fizičkih osoba i udruga  
grañana navedenih u članku 7. ove Odluke. 
 

Članak 18. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom objave u " 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 

 
Članak 19. 

 
Ova odluka objavit će se u ˝Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje˝. 
 
Broj : 01-05-61 
Nadnevak, 4.travnja 2002.god. 
                    PREDSJEDATELJ 
                    PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

    Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
40.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na svojoj IV 
sjednici održanoj dana 04. travnja 2002. godine, 
donijelo je : 

Z A K LJ U Č A K 
o suglasnosti na Projekt popravke lokalnih 
putova i gradskih ulica (Fondacija OdRaZ) 
 
1. Daje se suglasnost Prijelaznom općinskom vijeću 

Gornji Vakuf – Uskoplje za realizaciju Projekta 
popravke lokalnih putova i gradskih ulica ( 
fondacija za održivi razvoj OdRaZ Sarajevo) 
predložen od Službe za stambeno komunalne 
poslove, obnovu i zaštitu okoliša br. 04-023-313/02 
od 19.03.2002. godine 

 
2. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u " 

Službenom glasniku općine 
       Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-62 
Nadnevak, 04. travnja 2002. god. 
      
                               PREDSJEDATELJ  
     PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
          Nikola Milić,s.r. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

41.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na svojoj IV. 
sjednici održanoj dana 04. travnja 2002. godine, 
donijelo je : 

Z A K LJ U Č A K 
o Planu održavanja lokalnih putova i gradskih 

ulica u ljetnom periodu 
 
1. Predloženi plan održavanja lokalnih putova i 

gradskih ulica u ljetnom periodu, Službe za 
stambeno komunalne poslove, obnovu i zaštitu 
okoliša od 19.03.2002. godine vrača se predlagaču 
na doradu.  

 
 2.   Obvezuje se    predlagač    da dostavi    konačan     
       prijedlog   na narednu      sjednicu       Prijelaznog    
       općinskog  vijeća  uvažavajući  potrebu     davanja   
       težište  na prioritetne  lokalne putove  na području   
       općine  Gornji Vakuf –  Uskoplje ,  te    uokvirujući    
       orjentacionu vrijednost plana do 50.000,00 KM. 
  
3. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u 

"Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-63 
Nadnevak, 04. travnja 2002. god. 

        PREDSJEDATELJ  
                           PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
42.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na svojoj IV. 
sjednici održanoj dana 04. travnja. 2002. godine, 
donijelo je : 

Z A K LJ U Č A K 
o prijedlogu  mreže osnovnih i srednjih škola 

na području SBK-a 
 
1. Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje 

razmatralo je akt Županijskog ministarstva 
obrazovanja, nauke , kulture i sporta br. 01/2-38-
71/02 od 19.3. 2002. godine , i nakon rasprave 
vijeća nije došlo do usuglašenog mišljenja o mreži 
osnovnih i srednjih škola na području općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

 
2. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u 

"Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-64 
Nadnevak, 04. travnja. 2002. god. 
                               PREDSJEDATELJ  
     PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
          Nikola Milić,s.r. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
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43.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na svojoj IV 
sjednici održanoj dana 04. travnja 2002. godine, 
donijelo je : 

Z A K LJ U Č A K 
o Odluci o korištenju školskog prostora za  
održavanje sastanaka ,Skupština udruga, 

političkih stranaka i mjesnih zajednica 
 
1. Prijedlog odluke o korištenju školskih prostora za 

održavanje sastanaka , skupština udruga, političkih 
stranaka i mjesnih zajednica , predložene od Kluba 
vijećnika SDP, Prijelazno općinsko vijeće Gornji 
Vakuf – Uskoplje je razmatralo i  nije se  
izjašnjavalo na zahtjev Kluba vijećnika SDP, jer se 
nisu stekli uvjeti za njeno usvajanje. 

 
2. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u 

"Sl. glasniku općine    Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-65 
Nadnevak, 04. travnja 2002. god. 
                               PREDSJEDATELJ  
     PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Nikola Milić,s.r. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
44.  Na temelju članka 49. Zakona o grañevinskom 
zemljištu ("Sl. list SRBiH",broj 34/86), i članka 38. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje ("Sl.glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje) br.1/01), Općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf - Uskoplje, na svojoj IV 
sjednici održanoj dana 04. travnja 2002. god., 
 donijelo je : 

O D L U K U 
o uvjetima i načinu dodjele grañevnog zemljišta 

na korištenje radi grañenja 
 
I - OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom ureñuju se uvjeti i način dodjele 
gradskog grañevnog zemljišta na korištenje radi 
grañenja kao i postupak i kriterija za  odreñivanje 
prvenstva na natječaju , odnosno bez natječaja  – 
neposrednom pogodbom. 
 

Članak 2. 
 
Grañevnim zemljištem u društvenom vlasništvu 
sukladno  sa odredbama zakona o grañevnom zemljištu 
i odredbama ove odluke raspolaže Općina. 

 
Članak 3. 

 
Odredbe ove Odluke koje se odnose na gradsko 
grañevno zemljište odnose se i primjenjuju i na ostalo 
grañevno zemljište u društvenom vlasništvu. 
 

Članak 4. 
 
Grañevnim zemljištem u smislu zakona o grañevnom 
zemljištu smatra se : 

1. Izgrañeno ili neizgrañeno zemljište u gradu i 
naseljima gradskog karaktera koje je do stupanja 
na snagu Zakona o grañevinskom zemljištu ( " Sl. 
list SRBiH ", br. 34/86 ), odreñeno zakonom ili na 
temelju  zakona i zemljište u gradovima i naseljima  
gradskog karaktera i drugim područjima 
predviñenim za stambenu i drugu kompleksnu 
izgradnju, koje sukladno sa uvjetima i postupkom 
koji su utvrñeni zakonom, odredi Općinsko vijeće ( 
u daljem tekstu – gradsko grañevinsko zemljište ). 
 

2. Drugo izgrañeno i neizgrañeno zemljište u 
urbanom području i van tog područja koje se 
odgovarajućim planom  u Općini predvidi za 
dugoročne potrebe razvoja grada i naselja  
gradskog karaktera, za potrebe izgrañivanja drugih 
naseljenih mjesta i za ureñenje i očuvanje 
odreñenog prostora druge namjene ( u daljem 
tekstu : ostalo grañevinsko zemljište ). 

 
3. Drugo zemljište izvan područja iz prethodne točke 

na kom je izgrañena grañevina i koje služi  za 
redovnu uporabu te grañevine kao i zemljište koje 
bude Odlukom općinskog vijeća odreñeno za 
izgradnju grañevine koja služi za poljoprivrednu 
proizvodnju i šumarstvo , za stanovanje 
poljoprivrednih proizvoñača i druge potrebe i za 
grañenje privremenih grañevina. 

 
II -  UVJETI  I NAČIN DODJELE GRADSKOG     
       GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE   
       RADI GRAĐENJA 

Članak 5. 
 
Općinsko vijeće dodjeljuje neizgrañeno grañevno 
zemljište fizičkim i pravnim osobama  za izgradnju 
trajnih grañevina ( u daljem tekstu: pravo korištenja 
zemljišta radi grañenja ) , ili u zakup radi izgradnje 
privremenih grañevina. 

 
Članak 6. 

 
Gradsko grañevno  zemljište u društvenom vlasništvu 
dodjeljuje se na korištenje u svrhu grañenja i daje u 
zakup natječajem ili neposrednom pogodbom. 
 

Članak 7. 
 
Natječajem  se dodjeljuje na korištenje  gradsko 
grañevno zemljište u društvenoj svojini obuhvaćeno 
programom ureñenja grañevnog  zemljišta i to : 
 
1. Grañevno zemljište namijenjeno za izgradnju 

poslovnih (proizvodnih, uslužnih i dr.) objekata, 
ako planskim aktom nije namijenjeno za odreñenog 
korisnika i ako ovom Odlukom nije predviñena 
neposredna pogodba. 

2. Zemljište namijenjeno za izgradnju stambenih 
zgrada u vlasništvu grañana, izuzev u sljedećim 
slučajevima : 
a) zemljišta na kojem izgradnju stambene zgrade 

zahtijeva vlasnik stambene zgade ili stan ili 
nositelj stanarskog prava na stan srušenih ili  
onesposobljenih za stanovanje uslijed 
djelovanja elementarne nepogode ili više sile, 

b) zemljište koje pripada obiteljskoj stambenoj 
zgradi u vlasništvu  grañana, kada 
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vlasnik te zgrade zahtijeva izgradnju nove na 
mjestu postojeće zgrade, 

c) zemljište koje je preuzeto od ranijeg vlasnika, 
odnosno nositelja privremenog prava 
korištenja, a zahtjev za dodjelu tog zemljišta 
podnijeli su bračni drug, krvni srodnici u pravoj 
ili pobočnoj liniji zaključno sa drugim stupnjem 
srodstva. Ukoliko zahtjev za dodjelu zemljišta 
podnese više srodnika istog stupnja srodstva, 
pravo prvenstva se ostvaruje sukladno 
odredbama Zakona o grañevinskom zemljištu, 
koje se odnose na ostvarivanje prvenstvenog 
prava korištenja zemljišta radi grañenja, 

d) zemljište koje se dodjeljuje za proširenje 
izgrañene grañevinske parcele, a u     skladu 
sa Zakonom o prostornom ureñenju,  

e) zemljište na kojem izgradnju  stambene 
zgrade zahtjeva vlasnik  stambene     zgrade ili 
stana ili nositelj stanarskog prava na stan, čija 
je stambena zgrada ili   stan predviñen za 
rušenje zbog provoñenja planskog akta, 
odnosno programa     ureñenja grañevinskog 
zemljišta, ako ne prihvati stan koji mu se nudi 
u      zamjenu, 

f) zemljišta na kojima je bespravno izgrañen 
stambeni objekt čija je legalizacija, odnosno 
pravna sanacija odobrena, 

g) zemljište na kojem je raniji vlasnik mogao 
ostvariti prvenstveno pravo      korištenja radi 
grañenja, a propustio je ostvariti to pravo. 

h) zemljište koje se dodjeljuje ranijem vlasniku 
na njegov zahtjev u zamjenu za      zemljište 
na kojem nije mogao ostvariti prvenstveno 
pravo korištenja radi      grañenja iz razloga 
što na tom zemljištu nije predviñena izgradnja 
obiteljskih     stambenih zgrada, pod uvjetom 
da površina izuzetog zemljišta nije manja od     
površine grañevinske parcele. 

i) zemljište na kome izgradnju zahtjeva osoba 
kome je izvlašteno zemljište , ako ta osoba 
nema drugog zemljišta za izgradnju. 

 
Članak 8. 

 
Natječajem se daje u zakup gradsko grañevno zemljište 
u društvenom vlasništvu kad zakup traje duže od 3 
mjeseca. 

Članak  9. 
 
Natječaj za dodjelu na korištenje i davanje u zakup 
gradskog grañevnog zemljišta provodi povjerenstvo  
koju imenuje Načelnik općine. 
 
Natječaj se objavljuje putem oglasne ploče Općine 
Gornji Vakuf- Uskoplje  i radija, te postavljanjem oglasa 
na vidnim mjestima u gradu. 
 

Članak 10. 
 
Oglas o dodjeli grañevnog  zemljišta na korištenje radi 
izgradnje  putem natječaja sadrži : 
-    podatke o zemljištu , 
-    urbanističko tehničke uvjete, 
-    obim komunalnog opremanja zemljišta, 
- iznos naknade za dodijeljeno zemljište na 

korištenje, 
-    rokove početka i završetka izgradnje, 

-     uvjete prvenstva za dodjelu grañevnog         
      zemljišta u državnoj svojini,  
-     rok za podnošenje prijave, 
-     način predavanja prijave, 
-     mjesto i vrijeme predavanja prijave, 
-     podatke o potrebnoj dokumentaciji koja se   
      predaje uz prijavu , 
-     način objavljivanja rezultata natječaja, 
-  postupak po prigovoru na provoñenje 

natječaja, 
-  ostale uvjete natječaja zavisno od specifičnosti 

naselja, odnosno     objekta, 
-  upozorenje da će se bez razmatranja odbaciti 

prijave sudionika koji po zakonu ne mogu biti 
vlasnici objekta  koji je predviñen u aktu     
urbanističke suglasnosti na toj grañevinskoj 
parceli. 

Članak 11. 
 
Prijava na natječaj , odnosno zahtjev za dodjelu 
grañevnog zemljišta na korištenje radi izgadnje putem 
neposredne pogodbe se podnosi na propisanom 
obrascu čije popunjavanje uz priloženu dokumentaciju 
traženu Oglasom, osigurava podatke potrebne za 
utvrñivanje reda prvenstva. 
 

Članak 12. 
 
Prijava na natječaj ili zahtjev se podnosi na odreñenu ili 
neodreñenu grañevnu parcelu. 
Podnošenjem prijave na odreñenu grañevnu parcelu 
podnositelj se odriče prava natječaja  na druge parcele. 
      

Članak  13. 
 
Navoñenje lažnih podataka u prijavi na natječaj ili 
zahtjevu za dodjelu zemljišta neposrednom pogodbom, 
predstavlja temelj za odbacivanje prijave ili zahtjeva ili 
za oduzimanje prava korištenja radi grañenja. 
 

Članak 14. 
 
Rješenje o dodjeli zemljišta na korištenje radi izgradnje 
i o davanju u zakup nakon provedenog natječaja , 
odnosno neposredne pogodbe donosi Općinsko vijeće. 
 
III - UVJETI  NATJEČAJA 

 
Članak 15. 

 
Pravo prvenstva na natječaju za dodjelu na korištenje 
neizgrañenog grañevnog zemljišta u društvenom 
vlasništvu , a za izgradnju obiteljske stambene zgrade 
ima osoba , odnosno sudionik na natječaju  koji skupi 
najveći broj  bodova po sljedećim osnovama. 
a) Stambene prilike  

1. osoba  koja nema u vlasništvu stambenu 
zgradu ili stan , niti je nosilac stanarskog 
prava …………………………………..50 bodova 

2. osoba koja posjeduje obiteljsku zgradu u 
vlasništvu ili stan   ili je nositelj stanarskog 
prava , ali mu je korisna     površina stana 
manja od propisane……………….20 bodova 

b) Socijalne prilike 
1. broj članova obiteljskog domaćinstva koji 
nemaju obiteljsku kuću ili stan u vlasništvu, ili 
nisu nositelji stanarskog prava 
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                 1. član………………………………………….2 boda 
                 2. člana ……………………………………….4 boda 
                 3. člana…………………………………….6 bodova 
                 4. člana…………………………………….8 bodova 
                 5. članova  i više………………………10 bodova 
 

2. ukupan prihod po članu obiteljskog kućanstva  
    a)  do 30 % od prosječne plaće u Federaciji   
         ostvarene  u prethodnoj godini   

 …………………………………………………..10 bodova 
-     od 30 %  do 40 %…………… 8 bodova 
-     od 41 % do 50 % …………….6 bodova 

 
    b)  dužina radnog staža  
           - za svaku godinu staža ………………..2 boda  
 
    c)  sudjelovanje u vojsci Federacije  BiH 
           -  za svaku godinu službe u vojsci…..4 boda 
 
    d)  obitelji  poginulih pripadnika Armije BiH,   
         HVO-a i RVI 
           -  obitelji poginulih vojnika………..10 bodova  
           -  RVI do  50 %…………………………5 bodova 
           -  RVI preko 50 %……………………10 bodova 

 
Članak 16. 

 
Članovi obiteljskog kućanstva u smislu ove Odluke su 
pored podnositelja  prijave i njegov bračni drug, djeca, 
usvojena i druga osoba koju je po osnovu dužan 
uzdržavati, ako s njim stalno žive , ako su kod njega 
prijavljeni sa prebivalištem i ako nemaju obiteljsku 
stambenu zgradu  u vlasništvu, niti stan u vlasništvu niti 
su nositelji stanarskog prava. 

 
Članak 17. 

 
Ukoliko se prvenstvo sudionika u natječaju  za dodjelu 
zemljišta na korištenje za individualnu stambenu 
izgradnju, koji dobiju bodove, ne može  odrediti na 
osnovu zbira bodova , prvenstvo ima osoba koja je 
ostvarila veći broj bodova po osnovu stambenih prilika, 
a u slučaju da se ni tada ne može odrediti osoba koje 
ima  prioritet , prednost će se dati obitelji poginulog 
vojnika, RVI-u ili razvojačenom pripadniku Vojske 
Federacije, a po utvrñenom redu. 
 

Članak 18. 
 
Pravo prvenstva na dodjelu grañevnog zemljišta u 
društvenom vlasništvu na korištenje za izgradnju 
poslovnih objekata ima sudionik na natječaju koji skupi 
veći broj bodova po sljedećim osnovama. 
 
-     neposjedovanje poslovnog prostora od strane        
      sudionika na natječaju ili članova obitelji  koji sa   
      njima žive u obiteljskom kućanstvu,………10 bodova  
-     nezaposlenost sudionika na natječaju,…….5     " 
-     nezaposlenost svakog daljeg za rad sposobnog   
      člana obitelji  sudionika na natječaju  koji sa  njim   
      žive u  zajedničkom domaćinstvu, a ne nalaze se na   
      redovnom školovanju, ……………………………….2     " 
-    sudjelovanje u obrambeno oslobodilačkom -    
     domovinskom ratu, za svaku godinu službe, …2     " 
-    obitelji  poginulih vojnika, …………………………10     " 
-    RVI do 50 % invalidnosti, …………………………..5     " 
-    RVI preko 50 % invalidnosti………………………10     " 

Ukoliko se prvenstvo sudionika  na natječaju za dodjelu 
zemljišta za izgradnju poslovnih objekata  ne može 
odrediti na osnovu zbira bodova, prvenstvo ima obitelj 
poginulog pripadnika Armije BiH i HVO-a,  RVI prema 
stupnju invalidnosti , pripadnik Armije BiH i HVO-a u 
ovisnosti  od dužine staža u vojci, te sudionik natječaja 
koji je prvi podnio prijavu, a prema navedenom 
natječaju .  

Članak 19. 
  
U prijavi na natječaj koju podnosi jedna osoba radi 
dodjele na korištenje grañevnog zemljišta u svrhu 
izgradnje trajnog objekta skupa s drugim osobama a na 
osnovu ugovora o zajedničkoj gradnji, obvezno se 
navodi ime i prezime tih osoba  
(ortaka). 

Članak 20. 
 
Lista prvenstva za dodjelu gradskog grañevnog 
zemljišta u društvenom vlasništvu će se sačiniti na 
način da pravo prvenstva ima osoba koja ponudi veći  
iznos naknade za ureñenje gradskog grañevnog  
zemljišta (licitacija) ukoliko Općinsko vijeće ovako 
odluči.  
 
 
IV - DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG   
       ZEMLJIŠTA  U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU   
 

Članak 21. 
 
 Grañevinsko zemljište u društvenom vlasništvu , se 
daje pod zakup sukladno sa Zakonom i ovom Odlukom , 
i isti traje do privoñenja zemljišta krajnjoj svrsi , a 
najduže 5 godina.  
Ugovor o zakupu grañevnog zemljišta u društvenom 
vlasništvu u ime općine Gornji Vakuf-Uskoplje sklapa 
predsjednik Načelnik općine ili njegov ovlašteni 
zastupnik. 

 
Članak 22. 

 
Po proteku roka od 5 godina , ukoliko zemljište nije 
privedeno krajnjoj namjeni, zakup se može produžiti 
sklapanjem novog ugovora. 
 

Članak 23. 
 
Grañevno zemljište u društvenom vlasništvu daje se u 
zakup za izgradnju objekta privremenog karaktera samo 
ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: 
 
1.  Da se radi o izgradnji objekta u kojima će se   
    obavljati djelatnost od neposrednog interesa za   
    grañane , kao što su : 
 
 promet poljoprivredno – prehrambenih i industrijsko 
prehrambenih proizvoda,          nesvrstane djelatnosti 
male privrede, djelatnosti  u oblasti socijalne i 
zdravstvene             zaštite, sporta i rekreacije, 
djelatnosti u oblasti snabdijevanja u turističkim i           
sportsko rekreativnim područjima, djelatnosti koje se 
pretežno obavljaju u      privremenim objektima ( 
prodavaonice novina, cigareta, suvenira, bižuterije,           
proizvoda kućne radinosti ). 
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2.   Da se privremeni objekt gradi u skladu sa propisima   
      o zaštiti čovjekove     okoline i propisima iz oblasti   
      urbanizma i izgradnje. 
 
3. Da se oslobodi prostor za uskladištenje roba, 

materijala i sl., imaju sve sadržaje neophodne  za 
njihovo redovno korištenje ( pristupni put, 
vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i sl.)  da se 
njihovim korištenjem ne onemogućava ostvarivanje 
stečenih prava i trećih lica. 

 
Članak 24. 

 
Troškove ureñenja grañevnog zemljišta danog u zakup 
, a prema urbanističkoj suglasnosti snosi zakupac tog 
zemljišta. 

Članak 25. 
 
Natječaj za davanje zemljišta u zakup za izgradnju 
objekta privremenog karaktera sadrži sve elemente kao 
i natječaj za dodjelu zemljišta na korištenje za izgradnju  
poslovnih objekata, a pravo prvenstva sudionika na 
natječaju  utvrñuje se na način odreñen u članku 18 
ove Odluke. 
 
U slučaju da se na natječaj za davanje zemljišta pod 
zakup za izgradnju objekta privremenog karaktera 
pojavi pored fizičkih osoba i pravna osoba , pravo 
prvenstva će se utvrditi na osnovu broja bodova po 
osnovu kriterija novozaposlenih osoba, a ukoliko se 
prvenstvo ne mogne odrediti ni na osnovu ovog 
kriterija, pravo prvenstva ima ona osoba koja ponudi 
veći iznos zakupnine, a ukoliko ponude isti iznos 
zakupnine pravo prvenstva ima ona osoba koja je prva 
podnijela prijavu. 

Članak 26. 
 
Grañevinsko zemljište u društvenom vlasništvu dok se 
ne privede namjeni, može se davati u zakup i za 
obavljanje poljoprivredne djelatnosti.  

 
Članak 27. 

 
Natječaj za davanje zemljišta pod zakup za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti sadrži : 
 
- podatke o zemljištu  
- vrijeme trajanja zakupa 
- rok za podnošenje prijave 
- način predavanja prijave 
- mjesto i vrijeme otvaranja prijave 
- način objavljivanja rezultata natječaja 
- postupak po prigovoru na provoñenju konkursa 
- uvjeti i način prestanka zakupa 
- uvjete prvenstva za davanje u zakup 
- ostale uvjete 

Članak 28. 
 
Pravo prvenstva za dobivanje grañevinskog zemljišta u 
društvenom vlasništvu u zakup za obavljanje 
poljoprivredne djelatnostima ima sudionik na natječaju  
koji je ponudio veću zakupninu za zemljište. 
 
Ukoliko dva ili više sudionika  natječaja  ponude istu 
zakupninu , pravo prvenstva ima onaj sudionik koji je 
prvi podnio prijavu.  
 

V - NEPOSREDNA POGODBA  
 

Članak 29. 
 
Neposrednom pogodbom dodjeljuje se na korištenje , 
odnosno daje u zakup grañevinsko zemljište u 
društvenom vlasništvu pored slučajeva propisanim 
člankom 48. stavak 2. i 3. Zakona o grañevnom 
zemljištu i u sljedećim slučajevima:  
1. Izgradnja objekta na zemljištu koje se ni po 

ponovljenom natječaju  nije moglo dodijeliti na 
korištenje ( natječaj  se ponavlja samo jednom ), a 
pravo prvenstva u slučaju više zahtjeva ima osoba 
koje je prva podnijela zahtjev. 

2. Izgradnja objekta na zemljištu koje je programom 
ureñenja ili planom predviñeno za odreñenog 
korisnika i gradnju  stanova i poslovnih objekata za 
tržište. 

3. Ako su se stekli uvjeti propisani Zakonom o 
prostornom ureñenju za legalizaciju izgrañenih 
objekata bez prava korištenja zemljišta radi 
izgradnje uz uvjet da se naknadno može izdati 
odobrenje za izgradnju. 

4. Dogradnja , nadziñivanje i rekonstrukcija 
stambenih zgrada i drugih objekata od vlasnika i 
nositelja prava raspolaganja na istim. 

5. Korištenje putem zakupa radi obavljanja 
poljoprivredne djelatnosti za osobne potrebe ako 
površina zemljišta ne prelazi 500 m2 ili kad se po 
natječaju nije moglo dati u zakup. 

6. Korištenje putem zakupa koji traje do 3 mjeseca. 
7. U drugim slučajevima predviñenim u članku 7. 

stavak 1. točka 2. ove Odluke. 
 

Članak 30. 
 

Općinsko vijeće u cilju razvoja gospodarske djelatnosti 
na području općine , može pravnoj osobi putem 
neposredne pogodbe dodijeliti neizgrañeno grañevno 
zemljište u društvenom vlasništvu, u slučajevima kad 
samo ocijeni opravdanost podnesenog zahtjeva. 
 
 
VI - NAKNADA ZA USTUPANJE GRAĐEVNOG 
       ZEMLJIŠTA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU 
 

Članak 31. 
 
Grañevno zemljište u društvenom vlasništvu ustupa se 
na korištenje uz naknadu. 
Visina naknade za zemljište iz prethodnog stavka i bliža 
mjerila za odreñivanje visine naknade utvrñuju se 
posebnom Odlukom koji donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 32. 
 
Naknada za dano grañevno zemljište u društvenom 
vlasništvu pod zakup za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti , odreñuje se na osnovu katastarskog 
prihoda zemljišta , koje se daje pod zakup i ista iznosi 
30 % od vrijednosti katastarskog prihoda. 
 
Ukoliko nema evidencije po katastarskom prihodu, 
uzima se katastarski prihod najbližeg zemljišta istog ili 
sličnog boniteta. 
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Članak 33. 
 
Naknada za dano grañevno zemljište pod zakup za 
privremeno zauzimanje većih površina zemljišta, a na 
kome se neće obavljati poljoprivredna djelatnost , 
odreñuje se na osnovu naknade na ime zakupa 
grañevnog zemljišta društvene svojine utvrñene u 
članku 32. ove Odluke, a isti iznosi 40 %. 
 

Članak 34. 
 
Naknada za dano grañevinsko zemljište pod zakup za 
podizanje privremenih objekata se utvrñuje u 
mjesečnom iznosu i obračunava se po 1 m2 , te iznosi :  
 
Ekstra zona …………………………………………..4,00 KM/ m2 
I    zona…………………………………………………2,50 KM/ m2 
II   zona…………………………………………………1,50 KM/ m2 
III  zona………………………………………………..1,00 KM/ m2 
 
Zakupnina utvrñena u članovima 30, 31 i 32. ove 
Odluke predstavlja početni iznos zakupnine za dodjelu 
zemljišta pod zakup putem neposredne pogodbe. 

 
Članak 35. 

 
Zakupci grañevnog zemljišta u društvenoj svojini ne 
mogu biti osloboñeni obaveze plaćanja zakupnine za 
vrijeme trajanja zakupa. 
Zakupnina se plaća odmah nakon sklopljenog ugovora, i 
to za tekuću godinu, a za svaku iduću godinu zakupnina 
se plaća najkasnije do 31.01. u protivnom ugovor se 
raskida. 

Članak 36. 
 
Zakupac grañevinskog zemljišta u društvenoj svojini 
dužan je , po prestanku korištenja zemljišta ili po 
zahtjevu nadležnog organa, ukloniti o svom trošku sve 
objekte i ureñaje sa zemljišta i zemljište, bez prava na 
naknadu za izvršeno ulaganje u zemljište i objekte, 
predati  nadležnom u stanju u kakvom mu je dano u 
zakup , u skladu sa ugovorom o zakupu. 
 
VII - ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 37. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u " Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ". 

Članak 38. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o uvjetima i načinu dodjele grañevnog zemljišta na 
korištenje radi grañenja broj: 01/1-05-12/01 od 
27.02.2001.godine (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf", 
br. 1/01).  
 
Broj, 01-05-66 
Nadnevak,04. travnja 2002.god. 
                               PREDSJEDATELJ 
     PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
                      Nikola Milić,s.r. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
45.  Na temelju članka 58. stav 3. Zakona o 
grañevinskom zemljištu («Službeni list SR BiH» br. 

34/86, 1/90, 29/90, 3/93) i članka 22. i 30. Poslovnika 
Prijelaznog općinskog vijeća («Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj 1/01) Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj IV. sjednici 
održanoj dana 04. travnja 2002. godine, d o n o s i:  

 
Z A K LJ U Č A K 

 
1. Daje se suglasnost Mariju Šenda, sinu Krešimira, iz 

Gornjeg Vakufa-Uskoplja da može pristupiti 
otuñenju-prodaji nedovršenog poslovno-stambenog 
objekta izgrañenog na     parceli označenoj sa k.č. 
2352/5  upisanoj u z.k. ul. br. 5085 k.o. Gornji 
Vakuf kao     društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja imenovanog sa 1/1 dijela. 

 
2. Dozvoljava se uknjižba u zemljišnu knjigu na 

temelju ove suglasnosti i kupoprodajnog ugovora.  
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Mario Šenda, sin Krešimira obratio se putem imovinsko 
pravne službe Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom za davanje 
suglasnosti za prodaju nedovršenog stambenog objekta 
kako je prikazano u izreci ovog zaključka. 
 
U provedenom postupku utvrñeno je: 
 
 -      Općinsko vijeće općine "Uskoplje" na sjednici 

održanoj dana 26.09.1997. godine donijelo je 
rješenje broj 06/543/1 kojim se parcela 
označena kao k.č. 2352/5 dodjeljuje Mariu 
Šenda na korištenje i isto uknjiženo u z.k. 
uredu Općinskog suda Bugojno u korist 
imenovanog sa 1/1 dijela u z.k. ul. br. 5085 
k.o. Gornji Vakuf.    

 - Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na 
navedenoj parceli izveden pretežiti dio radova 
(objekt je stavljen pod krov). 

 - Zbog bolesti člana obitelji (oca) navedeni nije   
             mogao dovršiti gradnju. 
 
Imajući u vidu naprijed utvrñeno činjenično stanje, a na 
temelju članka 58. stav 3. Zakona o grañevinskom 
zemljištu, u kojem je odreñeno da se nedovršena 
stambena zgrada uz suglasnost SO, sad Općinskog 
vijeća može otuñiti ako je nositelj   ostvarenog 
prvenstvenog prava korištenja radi grañenja, odnosno 
prava korištenja radi izgradnje, bio spriječen 
opravdanim razlozima nastaviti izgradnju (teška i trajna 
bolest, smrt člana obitelji, smanjenje broja članova 
obitelji, razvod braka, preseljenje u drugo mjesto i sl.) 
ispunjeni su uvjeti za donošenje ovog zaključka, pa je 
riješeno kao u izreci zaključka. 
 
Broj:01-05-67 
Nadnevak:04.travnja 2002.god. 

    PREDSJEDATELJ  
                              PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                     Nikla Milić,s.r. 
            
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

46.  Na temelju članka 4.  stavak 1. i 2. Zakona o 
prometu nepokretnosti ( "Službeni list BiH ", 38/78, 
4/79, 29/90, 22/91, 21/92, 3/93, i 18/94 ) i članka 38. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje ( "Sl. Glasnik 
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općine Gornji Vakuf-Uskoplje" br. 1/01 ) i članka 22. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj IV sjednici 
održanoj dana 04.travnja 2002.godine, d o n i j e l o  je  
 

O D L U K U 
o utvrñivanju gubitka statusa nekretnine u općoj   

upotrebi u k.o. Tihomišlje 
 

Članak 1. 
 
Utvrñuje se da je izgubila status nekretnine u općoj 
upotrebi nekretnina označena kao k.č. 1889/2 (novi 
premjer) površine 273 m2 upisana u popisni list broj 
korisnika 270 k.o Tihomišlje, kao društveno dobro-
nekategorizirani put.  

Članak 2. 
 

U postupku izlaganja na javni uvid podataka o 
nekretninama ( katastra nekretnina ) brisaće se izvršeni 
upis zemljišta iz članka 1. ove Odluke, a navedeno 
zemljište će se upisati kao društveno-državno vlasništvo 
sa pravom korištenja u korist općine Gornji Vakuf-
Uskoplje sa 1/1 dijela.  

Članak 3. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
"Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Broj,01-05-68 

Nadnevak,04.travnja 2002.god.   
 PREDSJEDATELJ 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

47.  Na temelju članaka 17. 66. i 68. Zakona o 
grañevinskom zemljištu ( "Sl. list SR BiH" br. 
34/86,1/90,29/90  i  "Sl. list R BiH", br. 3/93), članka 7. 
Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog zemljišta 
na korištenje radi izgradnje ("Sl. Glasnik općine Gornji 
Vakuf"  broj 1/01 ), Odluke o utvrñivanju gubitka 
statusa nekretnine u općoj uporabi u k.o. Tihomišlje 
("Sl. Glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje" broj 2/02) i 
članka 22. i 31. Poslovnika Prijelaznog općinskog vijeća 
("Sl. Glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje", broj 1/01) 
,a postupajući po zahtjevu Vahidina Muminović, sina 
Muharema iz Duratbegović Doca, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje,za  dodjelu grañevnog zemljišta u društvenom-
državnom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj IV sjednici, održanoj 
dana 04. travnja 2002. godine d o n i j e l o  j e: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Vahidinu Muminoviću, sinu Muharema  dodjeljuje 

se i ustupa na korištenje radi     izgradnje 
individualne stambene zgrade  zemljište označeno 
kao k.č. 1889/2     površine 273 m2  k.o. Tihomišlje 
kao društveno vlasništvo sa pravom korištenja  u 

     korist općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela 
     ( novi premjer ). 

 
2.  Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana      
    pravomoćnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev za   
    izdavanje odobrenja za grañenje, odnosno ako u        

      roku od tri godine ne izvrši pretežiti dio radova na   
      objektu (stavljanje objekta pod     krov) ili ukoliko u   
      roku od šest godina ne podnese zahtjev za   
      izdavanje odobrenja      za uporabu objekta ,   
      služba nadležna za imovinsko pravne poslove   
      donijeti      rješenje o gubitku prava korištenja radi   
      izgradnje. 

 
3.   Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno   
     zemljište   u   iznosu  od      2866,50  KM   
     (slovima:dvijetisućeosamstotinašezdesetišestkonver  
     tibilnihmarakaipedesetfeninga). 
 
4.  Naknadu iz točke 3. izreke ovog rješenja imenovani   
     je dužan platiti na račun općine Gornji Vakuf-  
     Uskoplje  u roku od 15 dana po pravomoćnosti ovog   
    rješenja. U protivnom gubi pravo na dodijeljeno   
    zemljište. 
 
5. Katastar općine Gornji Vakuf-Uskoplje će u postupku       
    izlaganja na javni uvid    podataka o nekretninama   
    izvršiti uknjižbu nekretnine iz točke 1. ovog rješenja   
   u korist Vahidina Muminovića, sina Muharema sa 1/1   
  dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Vahidin Muminović  iz Duratbegović Doca, općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje, obratio se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se sukladno  sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom dodijeli dio 
zemljišta u društvenom-državnom vlasništvu označeno 
kao k.č. 1889/2 površine 273 m2 iz popisnog lista br. 
270 k.o. Tihomišlje (novi premjer) .  
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj 01/4-23-60/98 od    
 20.05.1998 . godine 

 - popisni list broj korisnika 270 k.o. Tihomišlje.  
 

Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na dijelu parcele 
označene po novom premjeru kao k.č. 1889 iz popisnog 
lista broj 270 k.o. Tihomišlje, predviñena i dozvoljena 
izgradnja obiteljskog stambenog objekta kakav je 
izgrañen, te je u svrhu formiranja grañevne parcele 
izvršeno cijepanje i snimanje navedenog zemljišta. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 1889/2 
površine 273 m2 . 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da predmetnoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva.           
 Iako upisano u popisni list br. 270 k.o. Tihomišlje kao 
putno zemljište u općoj upotrebi više ne služi kao takvo 
i nije na smetnji komunikaciji koja prolazi kroz 
Duratbegović Dolac, pa je Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje donijelo je na ovoj sjednici 
Odluku o utvrñivanju gubitka statusa nekretnine u 
općoj upotrebi broj:  1889/2 k.o. Tihomišlje.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
17. Zakona o grañevnom zemljištu (u daljnjem tekstu 
ZGZ), kojim je odreñeno da Općinsko vijeće može 
neizgrañeno gradsko grañevno zemljište dodjeljivati 
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fizičkom i pravnim osobama na korištenje radi izgradnje 
trajnih objekata , te na temelju članka 66. ZGZ-u. ( Na 
grañevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu na 
kojem je izgrañena zgrada bez prava korištenja 
zemljišta radi izgradnje za koju se naknadno može 
izdati odobrenje za izgradnju , Općinsko vijeće može 
utvrditi trajno pravo korištenja u korist graditelja ili 
njegovih pravnih slijednika uz obavezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno zemljište), a u vezi sa člankom 
7. stavak.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele grañevnog zemljišta na korištenje radi 
izgradnje, kojom je predviñeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrañeno grañevno 
zemljište na kojem je bespravno izgrañen objekt čija je 
legalizacija odobrena to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 
1. izreke ovog rješenja.  
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 2. izreke ovog rješenja, temelji se na 
članku 53. ZGZ-u.    
Odredba točki 3. i 4. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
osnovu članaka 3. Odluke o odreñivanju visine naknade 
za grañevno zemljište u društvenom vlasništvu koje se 
preuzima od ranijih vlasnika ( "Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje", broj 1/02). 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

  
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod 
Županijskog/Kantonalnog suda Travnik u roku od 30 
dana od dana prijema ovog rješenja. 
 
Broj:01-05-69 
Nadnevak: 04.travnja 2002.god.   

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG  OPĆINSKOG VIJEĆA     

Nikola Millić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
48.  Na temelju članaka 17. i 66..  Zakona o 
grañevinskom zemljištu ( «Sl. list SR BiH» br. 
34/86,1/90,29/90  i  «Sl. list R BiH», br. 3/93) i članka 
7. Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog 
zemljišta na korištenje radi izgradnje ( «Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf « broj 1/01 ) a postupajući po 
zahtjevu Josipa Vidovića sina Ivana iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, za preuzimanje i dodjelu grañevnog zemljišta 
u društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj IV sjednici, 
održanoj dana 04.travnja 2002. godine  
d o n i j e l o  j e: 

R J E Š E NJ E 
         
1. Izuzima se iz posjeda ranijeg korisnika   

neizgrañeno grañevno  zemljište označeno kao k.č. 
2119/1 površine 510 m2   upisano u z.k. ul. br. 
2972 k.o. Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa 
pravom korištenja Stjepana Matana pok. Mijata sa 
1/1 dijela, što po novom premjeru odgovara parceli 
označenoj kao k.č.1551/1 k.o. Gornji Vakuf  u 
posjedovanju Stipana (Mijata) Matana sa 1/1 dijela. 

      Navedena parcela izuzima se u korist općine Gornji   
      Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 
 

2.    Grañevno zemljište navedeno u točki 1. izreke ovog 
rješenja dodjeljuje se i     ustupa na korištenje radi 
izgradnje poslovno-stambenog objekta Josipu 
Vidoviću,     sinu Ivana Gornji Vakuf-Uskoplje. 

   
3.   Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno    

zemljište jer  se   raniji vlasnik     odrekao iste u      
korist podnositelja zahtjeva. 

       
4. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 

808,10 KM  ( slovima: osamstoosam konvertibilnih 
maraka na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
roku od 15 dana po pravomoćnosti ovog      
rješenja. 

 
5. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od 

dana pravomoćnosti ovog rješenja ne podnese 
zahtjev za izdavanje odobrenja za izgradnju, 
odnosno ako u roku od tri godine ne izvrši pretežiti 
dio radova na objektu (stavljanje objekta pod krov) 
ili ukoliko u roku od šest godina ne podnese 
zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu 
objekta , služba nadležna za imovinsko pravne 
poslove donijeti će rješenje o gubitku prava 
korištenja radi izgradnje. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog 

suda Bugojno da po pravomoćnosti     ovog 
rješenja , na temelju istog i prijavnog lista izvrši 
brisanje uknjiženog     korisnika , te izvrši upis 
prava korištenja radi izgradnje poslovno- 
stambenog      objekta u korist  Josipa Vidovića, 
sina Ivana iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1     
dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Josip Vidović, sin Ivana iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
obratio se putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se sukladno  
sa urbanističkom suglasnosti, neposrednom 
pogodbom, a uz prethodno izuzimanje zemljišta iz 
točke 1. izreke ovog rješenja od uknjiženog korisnika, 
dodijeli grañevnog zemljište u društvenom vlasništvu 
označeno kao k.č. 2119/1 površine 510 m2  upisano u 
z.k. ul. br. 2972 k.o. Gornji Vakuf, odnosno po novom 
premjeru označeno kao k.č. 1551/1 k.o. Gornji Vakuf 
 

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-362/02    
  od 27.03.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 2972 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 
izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
poslovno-stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema z.k. izvatku broj 2972 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnika iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjiženog korisnika, a isti je  
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izjavio da se ne protivi izuzimanju navedenog zemljišta i 
dodjeli istog u korist podnositelja zahtjeva.  
 Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju 
članaka 6. i 25. stavak 1. Zakona o grañevnom 
zemljištu (u daljnjem tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da 
općina raspolaže gradskim grañevnim zemljištem, te da 
u cilju privoñenja svrsi istog donosi rješenje o 
preuzimanju zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u 
točki 1. izreke rješenja. 
Odredba točke 2. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 66. ZGZ-u. ( Na grañevnom zemljištu u 
društvenom vlasništvu na kojem je izgrañena zgrada 
bez prava korištenja zemljišta radi izgradnje za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za izgradnju , 
Općinsko vijeće može utvrditi trajno pravo korištenja u 
korist graditelja ili njegovih pravnih slijednika uz obvezu 
plaćanja naknade za dodijeljeno zemljište), a u svezi sa 
člankom 7. stavak. 1. točka 2. alineja f  Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele grañevnog zemljišta na 
korištenje radi izgradnje kojom je predviñeno da se 
neposrednom pogodbom može dodijeliti neizgrañeno 
grañevno zemljište na kojem je bespravno izgrañen 
objekt čija je legalizacija, odnosno pravna sanacija 
odobrena.    
Budući da  se zemljišnoknjižni  korisnik odrekao 
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime 
podnositelja zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
temelju članka 6. i 8. Odluke  o osnovama i mjerilima za 
utvrñivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
grañevinsko zemljište  ( "Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje", broj :1/02). 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 5. izreke ovog rješenja, temelji se na 
članku 53. ZGZ-u. 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
  
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod 
Županijskog/Kantonalnog suda Travnik u roku od 30 
dana od dana prijema ovog rješenja. 

 
Broj:01-05-70 
Nadnevak: 04. travnja 2002.god.          

PREDSJEDATELJ 
              PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA            

Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
49. Na temelju članaka 17. i 25.  Zakona o 
grañevinskom zemljištu ( "Sl. list SR BiH" br. 
34/86,1/90,29/90  i  "Sl. list R BiH", br. 3/93) i članka 7. 
Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog zemljišta 
na korištenje radi grañenja ( "Sl. Glasnik općine Gornji 
Vakuf " broj 1/01 ) a postupajući po zahtjevu Ivice 
Cvrtka, sina Stipe iz Krupe, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje, za preuzimanje i dodjelu grañevnog zemljišta 
u društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj IV sjednici, 
održanoj dana 04 travnja 2002. godine  
 d o n i j e l o  j e: 
 

R J E Š E NJ E 
         
1. Izuzima se iz posjeda ranijeg korisnika neizgrañeno 

grañevno zemljište  označeno kao k.č. 2119/12 
površine 72 m2  upisano u z.k. ul. br. 2972 k.o 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Stjepana  Matana pok. Mijata sa 1/1 
dijela. Navedena parcela izuzima se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2.    Grañevno zemljište navedeno u točki 1. izreke ovog 

rješenja dodjeljuje se i ustupa na korištenje radi 
proširenja grañevne parcele  Ivici Cvrtku, sinu Stipe   
iz Krupe, općina Gornji Vakuf-Uskoplje. 

   
3.   Imenovani nije dužan platiti naknadu za       
     dodijeljeno zemljište jer  se raniji vlasnik     odrekao      
     iste u korist podnositelja zahtjeva. 
 

1. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 
474,70 KM     
(slovima:četiristotinesedamdesetčetirikonvertibilne
markeisedamdesetpfeninga)   na      račun općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje u roku     od 15 dana po 
pravomoćnosti ovog      rješenja. 

 
5 Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana 

pravomoćnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev 
za izdavanje odobrenja za izgradnje, odnosno ako 
u roku od tri godine ne izvrši pretežiti dio radova 
na objektu (stavljanje objekta pod krov) ili ukoliko 
u roku od šest godina ne podnese zahtjev za 
izdavanje odobrenja za upotrebu objekta , služba 
nadležna za imovinsko pravne poslove donijeti će 
rješenje o gubitku prava korištenja radi izgradnje. 

 
5.   Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda     
     Bugojno da po pravomoćnosti   ovog rješenja , na   
     osnovu istog izvrši brisanje uknjiženog korisnika ,   
     te izvrši upis     prava korištenja  u korist  Ivice   
     Cvrtka, sina Stipe iz Krupe,  Gornji Vakuf-Uskoplje       
     sa 1/1 dijela. 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Ivica Cvrtak, sin Stipe  iz  Krupe, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje, obratio se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se sukladno sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. izreke ovog rješenja od 
uknjiženog korisnika, dodijeli grañevno zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 2119/12 
površine 72 m2  upisano u z.k. ul. br. 2972 k.o. Gornji 
Vakuf . 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj 07/1-23-63/02 od 

17.01.2002. godine 
- z.k. izvadak broj 2972 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 
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izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema z.k. izvatku broj 2972 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnika iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjiženog korisnika, a isti je  
izjavio da se ne protivi izuzimanju navedenog zemljišta i 
dodjeli istog u korist podnositelja zahtjeva.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članaka 
6. i 25. stav 1. Zakona o grañevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina 
raspolaže gradskim grañevnim zemljištem, te da u cilju 
privoñenja svrsi istog donosi rješenje o preuzimanju 
zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. izreke 
rješenja. 
Odredba točke 2. izreke ovog rješenja temelji se na  
članku 7. st.1. točka 2. alineja d  Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele grañevnog zemljišta na korištenje radi 
izgradnje kojom je predviñeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrañeno grañevno 
zemljište radi proširenja izgrañene grañevne parcele a u 
skladno sa Zakonom o prostornom ureñenju.    
Budući da  se zemljišnoknjižni  korisnik odrekao 
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime 
podnositelja zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
osnovu članka 6. Odluke  o osnovama i mjerilima za 
utvrñivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
grañevinsko zemljište  ( "Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje", broj :1/02). 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 5. izreke ovog rješenja, temelji se na 
članku 53. ZGZ-u. 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

  
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod 
Županijskog/Kantonalnog suda Travnik u roku od 30 
dana od dana prijema ovog rješenja. 
 
Broj:01-05-71 
Nadnevak,04.travnja 2002.god.     
                                            PREDSJEDATELJ 

             PRIJELAZNOG  OPĆINSKOG VIJEĆA             
Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

50.  Na temelju članaka 17,25 i 66. Zakona o 
grañevinskom zemljištu "Sl. list R BiH", br. 34/86,1/90 
,29/90 i ("Sl. list RBiH", br.3/93) i članka 7. Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele grañevinskog zemljišta na 
korištenje radi grañenja ("Sl.Glasnik općine Gornji 
Vakuf"  broj 1/01), a postupajući po zahtjevu Fadila 
Muminovića, sina Zahida iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja,   
za preuzimanje i dodjelu grañevinskog zemljišta u 
društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj IV sjednici, 
održanoj dana 04. travnja 2002. godine, donijelo  je: 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Izuzima se iz posjeda ranijih korisnika neizgrañeno 

grañevno zemljište     označeno kao k.č. 1295/13 
površine 217 m2 nastalo od k.č. 1295/4 upisane u 
z.k.      ul. br. 1149 k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo  sa pravom korištenja     
Zahida Muminovića um. Rašida sa 1/3 dijela, Zilhe 
Korjenić roñ. Muminović sa 1/3      dijela, Hajrije 
Muminović roñ. Šoškić sa 1/12 dijela, Pakize 
Muminović um.     Sulejmana sa 1/12 dijela, Omera 
Muminovića um. Sulejmana sa 1/12 dijela i     
Mustafe Muminovića um. Sulejmana sa 1/12 dijela.  

      Navedene parcele izuzimaju se u korist općine   
      Gornji Vakuf- Uskoplje   sa     1/1       dijela. 
 
2.    Grañevinsko zemljište navedeno u točki 1. izreke 

ovog rješenja dodjeljuje se i      ustupa na 
korištenje radi izgradnje poslovno-stambenog 
objekta Fadilu     Muminoviću, sinu Zahida  iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja. 

   
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište jer su se raniji vlasnici odrekli iste u korist 
podnositelja zahtjeva. 

 
4.   Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu  od           

667,80KM(Slovima:šeststotinašezdesetsedamkonver
tibilnihmaraka i osamdesetpfeninga) na račun     
općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 15 dana po 
pravomoćnosti ovog rješenja. 

 
5.  Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana   
    pravomoćnosti ovog rješenja      ne podnese zahtjev   
    za izdavanje odobrenja za izgradnju, odnosno ako u   
    roku od      tri godine ne izvrši pretežiti dio radova na   
    objektu (stavljanje objekta pod krov) ili     ukoliko u   
    roku od šest godina ne podnese zahtjev za izdavanje   
    odobrenja za      uporabu objekta , služba nadležna   
    za imovinsko pravne poslove donijeti će     rješenje o   
    gubitku prava korištenja radi izgradnje. 
 
6.  Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda   
    Bugojno da po pravomoćnosti    ovog rješenja , na   
    osnovu istog i prijavnih listova izvrši brisanje   
    uknjiženih    sukorisnika , te izvrši upis prava   
    korištenja radi izgradnje poslovno-stambenog       
    objekta u korist  Fadila Muminovića, sina Zahida iz  
    Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1    dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Fadil Muminović, sin Zahida iz  Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, obratio se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se u skladu sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. izreke ovog rješenja od 
uknjiženih sukorisnika, dodijeli grañevnog zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 1295/13 
nastalo od 1295/4 upisano u z.k. ul. br. 1149 k.o. 
Gornji Vakuf . 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće:  
 
- urbanistička suglasnost broj 08/2-23-115/01 

od 18.10.2001. godine 
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- z.k. izvadak broj 1149 k.o. Gornji Vakuf. 
 

Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 
izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
poslovno-stambenog objekta, te je u svrhu formiranja 
grañevinske parcele koja je nastala cijepanjem parcele 
označene kao k.č. 1295/4 izvršeno cijepanje i snimanje 
navedenog zemljišta. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 1295/13 
površine 217 m2 nastala od k.č. 1295/4 iz z.k. ul. br. 
1149 k.o. Gornji Vakuf. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema z.k. izvatku broj 1149  k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
sukorisnike iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjižene sukorisnike, a isti 
su  izjavili da se ne protive izuzimanju navedenog 
zemljišta i dodjeli istog u korist podnositelja zahtjeva.  
Uvidom na licu mjesta i prema izjavama 
zemljišnoknjižnih sukorisnika utvrñeno je da je stvarni 
korisnik i posjednik parcele navedene u točki 1. izreke 
ovog rješenja Fadil Muminović, sin Zahida  Imajući u 
vidu naprijed navedeno, a na temelju članaka 6. i 25. 
stav 1. Zakona o grañevnom zemljištu (u daljnjem 
tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina raspolaže 
gradskim grañevnim zemljištem, te da u cilju privoñenja 
svrsi istog donosi rješenje o preuzimanju zemljišta, to je 
ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. izreke rješenja. 
Odredba točke 2. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 66. ZGZ-u. ( Na grañevnom zemljištu u 
društvenom vlasništvu na kojem je izgrañena zgrada 
bez prava korištenja zemljišta radi izgradnje za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za izgradnju, Općinsko 
vijeće može utvrditi trajno pravo korištenja u korist 
graditelja ili njegovih pravnih slijednika uz obvezu 
plaćanja naknade za dodijeljeno zemljište), a u vezi sa 
člankom 7. st.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele grañevnog zemljišta na korištenje radi 
izgradnje kojom je predviñeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrañeno grañevno 
zemljište na kojem je bespravno izgrañen objekt čija je 
legalizacija odobrena.    
Budući da su se zemljišnoknjižni  sukorisnici odrekli 
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime 
podnositelja zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
osnovu članaka 6. i 7.  Odluke  o osnovama i mjerilima 
za utvrñivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
grañevno zemljište  ( «Sl. glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj :1/02). 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 5. izreke ovog rješenja, temelji se na 
članku 53. ZGZ-u. 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

  
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod 

Županijskog/Kantonalnog suda Travnik u roku od 30 
dana od dana prijema ovog rješenja. 
 
Broj:01-05-72 
Nadnevak,04.travnja 2002.god.     

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG  OPĆINSKOG VIJEĆA          

Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
51.  Na temelju članaka 17. 66. i 68. Zakona o 
grañevnom zemljištu ( «Sl. list SR BiH» br. 
34/86,1/90,29/90  i  «Sl. list R BiH», br. 3/93) i članka 
7. Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog 
zemljišta na korištenje radi grañenja ( «Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf « broj 1/01 ) i članka 22. i 31. 
Poslovnika Prijelaznog općinskog vijeća («Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 1/01) a postupajući 
po zahtjevu Džemala Prijića, sina Hidajeta iz Voljica, 
općina Gornji Vakuf-Uskoplje,  za  dodjelu grañevnog 
zemljišta u društvenom-državnom vlasništvu  Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
IV sjednici, održanoj dana 04. travnja 2002.godine  
d o n i j e l o  j e: 

R J E Š E NJ E 
 
1. Džemalu Prijiću, sinu Hidajeta dodjeljuje se i 

ustupa na korištenje radi izgradnje poslovno-
stambenog objekta zemljište označeno kao k.č 
1703/10 površine 365 m2  nastalo od k.č. 1703/7  

upisano u z.k. ul. br. 1387 k.o. Voljice kao 
društveno vlasništvo sa pravom korištenja općine 
Gornji Vakuf sa 1/1 dijela, odnosno po novom 
premjeru označeno kao k.č. 1778/4 upisano u 
popisni list broj korisnika 210 k.o. Voljice. 

 
2.   Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana    
      pravomoćnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev       
      za izdavanje odobrenja za izgradnju, odnosno ako     
      u roku od tri godine ne izvrši pretežiti dio radova       
      na objektu (stavljanje objekta pod krov) ili ukoliko   
      u roku od šest godina ne podnese zahtjev za        
      izdavanje odobrenja za upotrebu objekta , služba   
      nadležna za imovinsko pravne poslove donijeti će        
     rješenje o gubitku prava korištenja radi grañenja. 

 
3. Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište u iznosu od 3832,50 KM ( slovima: 
tritisućeosamstotinatridesetidvijekonvertibilnemark
eipedesetpfeninga) na račun općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti 
ovog rješenja, u protivnom gubi pravo na 
dodijeljeno zemljište. 

 
4.  Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog 

suda Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja , 
na osnovu istog i prijavnog lista izvrši upis prava 
korištenja radi izgradnje poslovno-stambenog 
objekta na zemljištu iz točke 1. izreke ovog 
rješenja u korist Džemala Prijića, sina Hidajeta iz  
Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Džemal Prijić, sin Hidajeta iz Voljica, općina  Gornji 
Vakuf-Uskoplje, obratio se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
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općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se u skladu sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom dodijeli 
grañevinsko zemljište u društvenom-državnom 
vlasništvu označeno kao k.č. 1703/10 upisane u z.k. ul. 
br. 1387 k.o. Voljice,  odnosno po novom premjeru 
označeno kao k.č. 1778/4 iz popisnog lista br. 210 k.o. 
Voljice.  
 

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj 08/2-23-51/01 od 

22.11.2001. godine 
- z.k. izvadak broj 1387 k.o. Voljice. 
- popisni list broj korisnika 647 k.o. Voljice 
 

Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na dijelu parcele 
označene kao k.č. 1703/7 iz z.k.ul. br. 1387 k.o. Voljice, 
odnosno po novom premjeru označena kao k.č. 1778/4 
k.o. Voljice  predviñena i dozvoljena izgradnja 
poslovno-stambenog objekta kakav je izgrañen, te je u 
svrhu formiranja grañevne parcele izvršeno cijepanje i 
snimanje navedenog zemljišta. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 1703/10 u 
z.k. ul. br. 1387 k.o. Voljice. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema z.k. izvatku broj 1387  k.o. Voljice 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na općinu 
Gornji Vakuf sa 1/1 dijela.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članka 
17. Zakona o grañevnom zemljištu (u daljnjem tekstu 
ZGZ), kojim je odreñeno da Općinsko vijeće može 
neizgrañeno gradsko grañevno zemljište dodjeljivati 
fizičkom i pravnim osobama na korištenje radi izgradnje 
trajnih objekata (prema z.k. izvatku, predmetno 
zemljište je neizgrañeno), te na temelju članka 66. 
ZGZ-u. ( Na grañevinskom zemljištu u društvenom 
vlasništvu na kojem je izgrañena zgrada bez prava 
korištenja zemljišta radi izgradnje za koju se naknadno 
može izdati odobrenje za izgradnju , Općinsko vijeće 
može utvrditi trajno pravo korištenja u korist graditelja 
ili njegovih pravnih slijednika uz obavezu plaćanja 
naknade za dodijeljeno zemljište), a u vezi sa člankom 
7. st.1. točka 2. alineja f  Odluke o uvjetima i načinu 
dodjele grañevinskog zemljišta na korištenje radi 
izgradnje, kojom je predviñeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrañeno grañevno 
zemljište na kojem je bespravno izgrañen objekt čija je 
legalizacija odobrena to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 
1. izreke ovog rješenja.  
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 2. izreke ovog rješenja, temelji se na 
članku 53. ZGZ-u.    
Odredba točke 3.  izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
osnovu članka 3. Odluke o odreñivanju visine naknade 
za grañevno zemljište u društvenom vlasništvu koje se 
preuzima od ranijih vlasnika ( «Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj 1/02).  
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 

 
 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod 
Županijskog/Kantonalnog suda Travnik u roku od 30 
dana od dana prijema ovog rješenja. 

 
Broj:01-05-73 
Nadnevak,04.travnja 2002.god.      PREDSJEDATELJ 

PRIJELAZNOG  OPĆINSKOG VIJEĆA              
Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
52.  Na temelju  članka 111. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01), te članka 31. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje ", br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće 
Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj IV. sjednici održanoj 
dana 04. travnja. 2002. godine, donijelo je; 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju Inicijativnog odbora za uspostavu 
Turističke zajednice Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
I 

 
U   Inicijativni odbor za uspostavu Turističke zajednice 
Gornji Vakuf – Uskoplje, imenuju se ; 
  
1. Ante Alvir,   predsjedatelj 
2. Ibrahim Vukojević, zamjenik predsjedatelja 
3. Josip Herceg,   član 
4. Dijana Hadžijusufović,  član 
5. Miroslav Stojanović,  član 
6. Emir Čolić,   član 

II 
 
  Zadatak odbora je da izvrši sve pripremne radnje za 
održavanje osnivačke skupštine Turističke zajednice 
Gornji Vakuf – Uskoplje, sukladno članku 13. Odluke 
br.01-05-61. 

III 
 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-74 
Nadnevak, 04. travnja 2002.god.     PREDSJEDATELJ  

                           PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
   Nikola Milić,s.r. 

       
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
53.  Na temelju  članka 111. Statuta općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01), te članka 31. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća ("Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf –Uskoplje ", br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće 
Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj IV sjednici održanoj 
dana 04. travnja 2002. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za predstavke i žalbe 

I 
 
U  Povjerenstvo za predstavke i žalbe  Prijelazno 
općinsko vijeće Gornji Vakuf - Uskoplje imenuju se: 
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1. Nikola Milić,  predsjedatelj 
2. Nedžad Kičin,  zamjenik predsjedatelja 
3. Senad Prijić,  član 
4. Josip Šenda,  član 
5. Edib Hadžiabdić, član 
6. Đuro Hrčan,  član 
7. Besim Ohran,  član 
8. Jozo Šekerija,  član 
  

II 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-75 
Nadnevak, 04. travnja 2002.god.      PREDSJEDATELJ          
                             PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,s.r. 
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
54.  Na temelju članka 32. Statuta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
" br.1/01 ) i članka 11 i 31. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ( " 
Službeni glasnik općine Gornji Vakuf  - Uskoplje" br. 
1/01) , Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj  IV. sjednici održanoj dana 04. 
travnja 2002. godine, donijelo je : 

 
R J E Š E N J E 

o  razrješenju Mate Mlakića člana  Povjerenstva 
za izbor i imenovanje 

I 
 
Razrješava se Mato Mlakić dužnosti člana  Povjerenstva 
za izbor i imenovanje Prijelaznog općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje. 

II 
 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01/1-76 
Nadnevak, 04. travnja 2002.god.     PREDSJEDATELJ 
      PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
          Nikola Milić,s.r. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
55.  Na temelju članka 32. Statuta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
" br.1/01 ) i članka 11 i 31. Poslovnika o radu  
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ( " 
Službeni glasnik općine Gornji Vakuf  - Uskoplje" br. 
1/01) , Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj  IV sjednici održanoj dana 04. 
travnja 2002. godine, donijelo je : 
 

R J E Š E N J E 
o  imenovanju Anke Lozić  člana  Povjerenstva za 

izbor i imenovanje 
I 

 
U Povjerenstvo za izbor i imenovanje Prijelaznog 
općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, imenuje se 
Anka Lozić. 

II 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 

Broj: 01/1-77 
Nadnevak, 04. travnja 2002. god.    PREDSJEDATELJ 
     PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
          Nikola Milić,s.r. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
56.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na svojoj IV 
sjednici održanoj dana 04.04. 2002. godine, donijelo je:  

 
Z A K L J U Č A K 

o provoñenju članka 7. Sporazuma za  
Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
1. Pokreće se inicijativa za izmjenu i dopunu svih 

relevantnih Zakona i drugih akata u redovnoj 
proceduri prema nadležnim organima Federacije 
Bosne i Hercegovine i Županije Središnja Bosna , a 
sukladno članku 7. Sporazuma o općini Gornji 
Vakuf-Uskoplje ("Sl. novine Federacije BiH " 
br.45/01). 

 
2. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u 

"Sl. glasniku općine     Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-78 
Nadnevak, 04. travnja. 2002. god. 
                    PREDSJEDATELJ  
      PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
           Nikola Milić,s.r 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
57.  Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf –Uskoplje("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje",br. 1/01), te članka 31. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje" br. 1/01), Općinsko 
vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj IV sjednici 
održanoj dana 04.travnja 2002.godine, donijelo je: 
   

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju ovlaštenog vijećnika 

za vjenčanje 
I 

 
Mato Mlakić razrješava se dužnosti ovlaštenog vijećnika 
za vjenčanje u općini Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 

II 
Za obavljanje vjenčanja u općini Gornji Vakuf – 
Uskoplje ovlašćuje se Anka Lozić , vijećnik Općinskog 
vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 

 
III 

 
Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u " 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj; 01-05-81/02 
Nadnevak, 04.travnja 2002. godine 
        PREDSJEDATELJ 
      PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
          Nikola Milić,s.r. 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 2/02     15. 04. 2002                      Strana : 58  

 
      KAZALO :                        Str. 
 
25. Odluka o razrješenju Mate Mlakić dužnosti vijećnika 
      u Prijelaznom općinskom vijeću Gornji Vakuf –    
      Uskoplje…………………………………………………………35 
26. Odluka o verifikaciji vijećničkog mandata Anke   
     Lozić……………………………………………………………….35 
27. Program rada Prijelaznog općinskog vijeća G. Vakuf   

– Uskoplje za 2002. ……………………………….35   
28. Zaključak o usvajanju izvješća o radu Općinske   
     uprave za period 02.01. do 31.12.2001. 
     godine…………………………………………………………….38 
29. Zaključak o davanju suglasnosti na pravilnik o   
     izmjenama i      dopunama  Pravilnika o unutrašnjoj   
     organizaciji općinskih službi………………………………39       
30.  Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj   
      organizaciji      općinskih službi za opću upravu   
     ………………………………………………………………………39 
31. Zaključak o skidanju s dnevnog reda Izvješća o   
     radu      Općinskog suda za prekršaje Gornji Vakuf- 
     Uskoplje………………………………………………………….40 
32. Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju    
     djelokruga poslova Policijske uprave Gornji  Vakuf –   
     Uskoplje za period 01.01.do 31.12.2001…………….40 
33. Zaključak o Informaciji o nelegalnim " divljim "  
     odlagalištima smeća na      području općine Gornji   
     Vakuf – Uskoplje……………………………………………..40 
34. Zaključak o Informaciji o procesu integracije   
      Komunalne i Vatrogasne      službe na području   
      općine Gornji Vakuf – Uskoplje ……………………… 40 
35. Zaključak o odreñivanju lokacije za obnovu i  
      rekonstrukciju zgrade općine Gornji Vakuf –   
      Uskoplje…………………………………………………………41 
36. Odluka o odreñivanju lokacije za obnovu i   
     rekonstrukciju zgrade općine Gornji Vakuf –   
     Uskoplje………………………………………………………….41 
37. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o općinskim   
     administrativnim pristojbama……………………………41 
38. Odluka o privremenom korištenju javnih površina    
     na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje……….42 
39. Odluka o pokretanju postupka za osnivanje   
     Turističke zajednice općine     Gornji Vakuf –   
      Uskoplje………………………………………………………..43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
40. Zaključak o suglasnosti na Projekt popravke   
      lokalnih putova i gradskih ulica ( Fondacija OdRaz) 
      …………………………………………………………………….45 
41. Zaključak o planu održavanja lokalnih putova i   
     gradskih ulica u ljetnom      periodu………………….45 
42. Zaključak o prijedlogu mreže osnovnih i srednjih   
     škola na području ŽSB-a………………………………….45 
43. Zaključak o Odluci o korištenju školskog prostora za   
     održavanje sastanaka,     Skupštine udruga,   
     političkih stranaka i mjesnih zajednica……………….46 
44. Odluka o uvjetima i načinu dodjele grañanskog   
     zemljišta na korištenje radi       grañenja…………..46 
45. Zaključak o davanju suglasnosti Mariju Šenda iz   
     Gornjeg Vakufa-Uskoplja      na prodaju   
     nedovršenog stambenog   objekta…………………….50 
46. Odluka o utvrñivanju gubitka statusa nekretnina u   
     općoj uporabi u k.o. Tihomišlje………………………..51 
47. Rješenje o dodjeli Vahidin Muminović iz D. Doca,   
     Gornji Vakuf-Uskoplje……………………………………….51 
48. Rješenje o dodjeli Josipu Vidovića iz Gornjeg   
     Vakufa-Uskoplja……………………………………………….52 
49. Rješenje o dodjeli Ivici Cvrtku iz Krupe, Gornji Vakuf   
     – Uskoplje……………………………………………………….53 
50. Rješenje o dodjeli Fadilu Muminovića iz Gornjeg   
     Vakufa- Uskoplje …………………………………………….54 
51. Rješenje o dodjeli Đemalu Prijiću iz Voljica, Gornji   
     Vakuf……………………………………………………………..55 
52. Rješenje o imenovanju  Inicijativnog odbora za   
     uspostavu Turističke     zajednice Gornji Vakuf –   
      Uskoplje…………………………………………………………56 
53. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za predstavke i   
     žalbe………………………………………………………………56 
54. Rješenje o razrješenju Mate Mlakić, člana   
     Povjerenstva       za izbor i imenovanje………………57 
55. Rješenje o imenovanju Anke Lozić, člana    
      Povjerenstva     za izbor i imenovanje………………57 
56. Zaključak o provoñenju članka 7. Sporazuma za   
     Gornji Vakuf-Uskoplje………………………………………57 
57. Rješenje o razrješenju i imenovanju ovlaštenog   
     vijećnika za vjenčanje……………………………………..57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
       

 
 
     

 
 

 
     

 
 
    

                     



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 2/02     15. 04. 2002                      Strana : 59  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
                                                     
                                                                                    
                                                                                         
     

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


